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 جب ةيشاملا هذه ىف عقاولا باو هلاواطخللا ناد
 باوص اهيل 27 رطس ةطض

 امهععربو اهتصررو 08
 فيعضتن تيضشسافا ا و 9 هلةملهرطتاو 6

 خلاذاف 2 ححلااذافةرشعلاىلاهمامتفو ١
 خلا تابرضةعبرالا س2 لا عد درالاتتوةسجلاىفهسجلاثحمت < ؟؟
 نوعا عمي هلوفىلاامهمضاهيريضو .؟غ
 َ نينثالا ةمنالا ل

 1 درغملا ىف بكرم ا ىف عا
 هظاكمل خلاركذامبهلوق 0
 اهمزاول ه«مزاول او

 تالماءلابوأ تاداسشلا 4
 0 ديدح لذوإ

 هلاَثلاف ١ سلا
 اذاو اذا ١ع
 روخلا 2
 رولا وحلا 4
 اهعضت 5 1

 هانبقلأ اهائمقلأ ١6

 لاومالا لاوسألا
 راذجالا ءازحالا و
 هيشزح ةيصزح 01

 , هراح هراجت



 ها

 4 ىلماعلا ةلاسر ىلع ىودعلا ني: رمش يشلا ةمالع لا ةيشاح تسر هذول

 ةفي |||
 تالا ةمّدقم 1

 لوصفهيفو حاصعلاباس-قلوالابابلا م
 عجلا فل والا لصفلا مه
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/ 

 فيمختلا ىف يناثلا لصفلا

 0 .قدرغتلا فثلاثلا لصفلا
 2 برضلافعدارالصقلا ها

 همسقلا ق سماخلالصغلا ١

 ظ ردملاحاردتساىفسداسلا ىلصغلا
 روسك-لاباس>قىناثلانابلا 7

 ةيناثلاةمّدقلا 7 والا ةمّدقملا
 مفرلاو سنجل يفةثلاثلا ةمّدقملا 1
 1 ظ اهقيعضتو روسكلا عجب فلوالا لصفلا 0
 اهقبرفتو روسكلا فمصنتقىناثلالصغلا 7

 روسكللابرضى ثلاث لالصفلا 1

 روسكللا ةمسقىفعدارلا لصغلا
 روسكاارذج حارسا ف سماخلا لصْغلا
 حرخت ىلا جر خت نمرمكلا لم و < ىفسدا سلا ىلبصقلا

 ةيسانتملا ةعرالا,تالو وجا جارذتسا فل املا باملا 8
 نأطخئاباستالوهجلا جارت سا ىف عدارلاب ايلا ١"

 سكعلا,ل معلا تالو جلا حبارطتسا ىف سماد بابلا ؟؟
 ةحاسمأا قسداسلاسد املا 0

 عالضالا ةمقتسملا وطسلا ةحاسم ف لؤالا لصغلا
 حوطسلا ةيقبةحاسمىفىناثلالصغلا 7
 ماسحالا ةحاسم ىفثلاثلا لصغأا اخو

 تاحاسملاعبتبا.هفع.داسلاب ايلا 8
 تاونقلاءارحالضرالا نزو فلّوالا لصغلا 8

 تاعفترملا عافترا ةفرعم ىف ىناثلا لصفلا ٠
 خلاراهنالا ضورعةفرعمىفثلاثلا لصغلا ”؟
 ةلداقا اوريخلا قد رط.تالوهجلا حارسا ىفنماثلابابلا 59

 . تامّدقملا ىف لوالا لدغلا ع
 ة.ريجلا ةتسلالئاسلا فىناثلا لصفلا 8
 ' حلاة في رشدعاوقىفعساتلابايلا غ؟

 ةقرف:م لئاسمىفرشاعلا باملا

 تسرهفلات ت رجلا نؤلااذهىفنيض-ارلاء معلا عقودق ةمتاخ



 م <

 |لكلو هيبحتو هناوخالو هىدلاولو هلهلئارغغ ةةررط واحلا ةسرتئرهزالا ا.هذم

 ١ انديس ىلعهللا ىلصو مانحللا ن-سحو ةيفاعلاو وفعلاب هلاعدو ةم-ثاهلاهذهقرطظن نم

 0 يسو هبحضصو هلآ ىلعو ىض“الا ىنلا |
 0 46 ىطويسالا دمت هعصعم لو رول

 . ||| ىلعمال_باوةالصلاو معنلادايدزا لص هركسشو : ممغلاءالجنا ساسأ لالجلا عيفردج

 [| «دهبامأ# كاسمهقي رطو مهوذحاذ>نموهباصصأو هلآ ىلعو كلغلا ةرئاد طبح
 [|| هفيرظلا ةنسحلاتاكنلاو هفيرشلاث حاملا ةنوصتللا هغيطللا ةيشاحلا هذه عبط متدقف

 لأ ىذوللا ناني عيسنو همال لا مام_حلاركف ةصئت ىهوال فيك هغينملاةليلجلا تاهيسنتلاو
 ىوقلا ىلعلا هالوم هطغح ى ودعلا فول دم نبنين_.بح دهشؤيشلا ذات _سالا ةماهفلا

 )0 ءاجبفولانلاةنوسنلا بالطلاب ةلوادتملا باسحلاةلاسراهبمد
 0 هرخ”الارادلا ىفرحالا ل لزحأو هرفاو ةجرفتلا هجر ىلماعلانيدلا

 ةق.در ظافلالاةبذع ه.تثاهلا هذ هررطد ةعومطملا ىشو
 ةعبطااب عضولااذسهب عبطلااذ_هناكو هيشاحلا

 اهث_ثنمةرضح هرادإ هجنارصع همبلا
 مرخلا هللار جست ىف ىقطصمىدنفأد_

 ىل_ص هنري نم ا”١١ ةنس

 هلآ ىلعو ملسوهيلعهللا
 :هيادحأو مالعالا



 (ىوالا)هذ_-هىه ووض دوار“ "ال 4 ءامَتقا و مه .رانعءادتقاحذومالا

 هعرسأرا_ةلاكد_هنتىتلا ةلءّمسمملا هدافولاو هل هاعلا هوما هركفتم لا سوغئلاانهاهدارملاو

 وه (حذومالا هلق ) همالعا تيفخلظم لكسلاهتءاضاو هسدلا هحضتام لكى فاهريث أتوا ّتكوح

 هذ_طرهظدال شماوطا ضءب ىف(حلا هريشءىلوالا هْإ و ) برعم هملع سا قد ىذلا يملا لاثم

 هرمشء ةم_سق ىقلاك_ثاالذ ددع ىأ ناكنا ضورفملا ددءلاندارملا نال لص موهغم ةلئسملا

 برضنواهرذج ةعستلا ىلعو هردجدحاولا ىلءديزنو ةعستود>اوىلان روك ذمانعمسةلاب

 اصاخاددعءناكناو ضو رفا ذ دعلاوهنورمئءوةعب رب رضا لصاحو عوملاىفعو مهلا
 معارذجلابد, رن او ةيصعتسم ةاك.ثشمال ةارضسم نع سملاف ةرمعلا ناكنأو مولعع سدأوهذ

 ثدنأتلا هدسعبا هفوه_فبسانملا(ىناثلاهإوق) عسوأث حبلا هرئادت ناك مصالاو قطنملا نم

 هلوق) لاكثاالفالاو مدالاالق طنملااه.فروذجلاورذجل_اهدارملا نارهاظااواهامق ىتلاك هذهو

 نييواستموأنيفاتءانوك« نأ نممعأندم_سقلايدارملا وتعكمامينمدخاو لكىأ (نادعكم

 هل يتسم نم _سملا تناك نتد واس ةماناك ولذانيفاتخىأ (نام_سقرذم هوسقم هرسشعه]وف)

 دس> غلدام لئاسملا هل_-هقءاصءتسسالا و لاكش الانم هدا هن روك نأ نكعوةلكشمال

 ةعستلا ناقاهرهاظ ىلعوأ ةلك تيق.نا ةلّمسملا هذهىفلاكسشاال(حلا عباسلا هْلْف) ةلاحتسالا
 ةاك-متناكواولا ىنععتاعجاذا معن رذ_-افوةدرأ قنا هردواهرذحاهنم صقناذا

 ناك كلذكه_:م صةنوأرك ذامه4اعدي زاذا هنمعيرو ذ<دارملا ناهفو هللا ةعكع سنا
 دارأ نم لكل ةيصو ف عورس# (حلا معا وِهْإْوق) كلذك تسل ةعستلاو رذج قابلاوأ عمتجملل

 ةعئاملاةعماجلاةلاسرلا هذهزونكن مة غلا ل لالا باطل قيم_ءلارحلا اذهىف صوغلا

 ءاملا نيللي نم ةيناثلاو باث قال_تأ لبق نمىلوالا ةفاضالا(خلا سئاغن نم هإوق)
 ناوىأ(خلا عمت ملامهلوق) هدعبا ل ناين نمةلطكو كل ذريغوأ صاخلأ ماعلا ةفاضا نم ةثلاثثلاو
 ناونعهبلءىوطنااعطاحأ نمنارهاظلاو لئقاذك ةلاسرلا هذهريغففةقرغمدجوت تناك
 اذ_هىفةفلوملا_ةكلا نم اهريسغىفهد<الاعيرغتو المص أت ا ولتواحي رمد: ةلاسرلا هذه
 هيشالوءالغلا دضوهواص_خر هلهجرعسا هللا صخرأ نم(مللا صخرتالو هو ) عوضوملا
 تديىلاسورعلالاسراف افزلا (خلااهفزتالوهإ ف ) الي هملا ف تدثآس ثارعلاباهيفام

 قيقح وف ) غل فاالانا َمفْرأو ل_ة5بابن مافزاهجو ز ىلا سورعلاءاسنلا تفز ن محبو زلا
 ةلوبجم فاصنالاقدرط كولس نءةفورصمنامزلااذهءانبأرثك [عئابطناق (خلاراتتسالان
 نعلخلا,تاراشالا نشا ىصوأ اك اذه( لا ىتصو طؤحاف وق ) فا ةءالاو ةرباكملا ىلع

 ةمصنلا ذ_هلذ_.نأ هلاثمأو فنصلل قكوتا راششالا لهأ نم سبل نا ةمكسلا ملعت |||

 ىّتلا ةءرقلام_متاغاؤم نماهذاشكتةسادارأو ةسفنلا نونغلا هذهةعلاطم مار نم لكمل
 الو مردف مظءىلعةلادلات اب ”الاريك أن مةلاسرلا ءذهناف تاغنصملا ملاع ىفلاثماسغل سدل

 رغسص عم ىهو فيك ةم_ضاب رلا نونغلا نم نف ىفمهتارامم نكعال نيذلا نبد-ارلا نمهناو
 فينصتلا لواح ناسناىأناولو اهعمتب امريغة ثالث نونف ىلعتاغشادق اهظفل ةزاجو واهمح

 عمو م2 ءزسىفالا كلذي فأي نأ هذكمأ | 1لوصالاو ماكحالا نماهيفام عج ونونغلا كلتىفأ]]

 هداقو ةركةوذالااهردق فرهدالىتاا ةلاسرلا هذ هن ساحم نمريثكص قن نءولالثلذ
 هذه 1 رت نمغا ارغلا نءملقلا فجدوانه و ىلاعاأ لط ىلع ضصدرح ىلايللار هس ىلءروبص

 باطتسملاب اهلا اذه ورح || فعضأد.ىلعهيرع# ١8٠١ ةن_سةجلا ىذر هش نم 21" قفاوملا ةعجلا موو رصعىف ةيشاحلا
 ىعملا با هولا كال اهتلانوءب , | ىكدلالا .ادلبىودعلا يول خدم نينب:سسح نيد# ,فؤرلا هالومىلا موجوحأو دابعلا

 باسحلا هصالخع تاسو 30

 اذانيو_سقد 4م و هرمشسع

 مدنا برضو هرذج لكى لعديز
 صو رهمددعع> عم- جلا ىف

 ةرمشع هيل ءاندز نار وذ( ىاثلا)
 اهائ_صقن وأ ردح عمتجملل ناك

 رقأ(ثلاثلا) رذج املا ناكهنم
 ورم-ءلامردجالاةرمثءبديزل

 ديزلام رذجالا ةسمد ورمعاو
 اوسع مق ب ءكمددع ) عبا رلا)

 هموسقمهرشع( سمانا )نيعكم

 ىلعامهم للك انمسقاذانمْسَع»

 ناك ننج راخلااانعجورخ”الا
 ىم-قدحالاب واسم عمدجما

 تاءبسع ةئالث(سداسلا) ةرمثعلا
 (عباسلا) عي اهعومت ةمسانتم

 ناعردو ردح هملءد,زاذاروذ#
 ناعمردو ه ركام هلم متن وأ

 اذه رذج قابلاوأ عمّبملل ناك
 بلاطلازبزعااخالاا هي أٍلسعاو

 تدروأدقىنأ بلاطملا سئاغنل
 لد ةزيجولاةلاسرلا هذ_هىكل

 سناقن نم هربري-علا ةرهوجلا

 ملام باسحلا نناوق سارع
 باك الوةلاسر فن "الا ىلا عمتي

 صخ*رتالو اهردفو فرس-ءاق

 اهلهأ سل نءاهعنماو اهرهم
 نأ ىلع صد رحىلاالا ا هذزنالو
 فيثكلافذتالو اهلسنوك
 نوكتالكل بالطلانم عبطلا
 بالكل قانءأىفةترتللاقاءم
 ىرحاهلاطم نم اريثكح اف

 قسيقح ناقكلاوةنا.صلاب
 اذ_ه ىل_هأرثك أنم راتتسالاب

 كلا تو اننحاظ نامزلا
 تةانهىلاو كيلع ظرؤح هللاو



 ةاوالم عضومو ءاملا . نم ءءاطم

 لول ما

 ىقبباغلا ضرمتربجلابف را
 الونئشو ةسدخجت لافأيسشاملا
 دحأ ةعاقرتو لم اد_هبهنانن ر
 رخ“الاو عرذالا ةرمثعلا اهيعاض
 عيبرخئذلا ىنعأ هنعبئاغااردق
 الاموزب رشعو4 بسجن ىنعأ را
 ةريثعلا عبرلواسمءايشأ ةرماعو
 لش اموُد ؟ام ىتبعأ ءيدلاَؤ

 ءلرك_ثملا طاقساد عبو سورعلا

 ةسجل ةلداعمءام_ثأ هرم قس
 ةمسقلا نمحب راخلنا ونتعمسو

 بتئاغلاردقلاوهو فصتو عبس ,
 اعارذ رمثعانتا حمرلاف ءاملا ىف
 ةلعسملا هذهحارختشالو فصنو

 عم بلطت ى رخأ َى هرطاه ,رئاطت و

 انقفو ريكا انباّتكنماهنيهارب
 عودت «هءاخو هماعالشا

 نفلا اذ_هىف نيضعارلاءامعلل
 مه :راكف ااهلح ىتا وؤرص ل ئاسم

 مهران هبازتشسلاللاو هوو
 لكت اهبانقن ف شك ىلا اولصوتو

 لكبابباتح عفردملا اوليتوةليح
 ال. دساهملااو ءاطتساا ف ةامسسو
 الملدوادش ص اهملعاودحوامو

 نملالغالا مدع ىلعةمقان ىدهف

 راسى عة بعص _سمنامزلا يذق
 دقو ن الااذ_هىلا ناهذألا

 ىا مدع نغلا اذ_هءالعرك ذ
 اهمارطثاودر وأو مهتافن_هم

 اذهلاعشالاةمقحت مهتاغاون مى
 تاسالا تامعصّمسسملا ىلع نذلا

 ىزعلا مدع دي نلاماخلاو
 نيبسامخللاريزحتو تايناسحلا
 مهيلعدرونامع باوجلامازتلا نم

 ليدس ىلعا هنم ةعبسةلاسرلا هذهىفتدروأ انأو اهنعف.شك.لاوا واح ىلع داقولا ع؟ابطلا باعالاثحو !هنم

 ا 48 تعج سر و 0 مم مر و
1 : 

 ا ١ | ناك اناوئث عبرالا ةنالئاهعبر ا يشالارشعانتا قابلافآب_.ثئغا لا ضرفتن متقتناو

 5 | عيرالا ةثالئا ضي ىضاملا تلثناكلا لئاسلاهاطعأ ام ىلع ىضاملاثلثلاب وا سميانلا عر
 0 || وأى هوةنالد ةلد هد ههدروئ مثلث ةلداقملاوريجلا د_هد وةثاللد_ءن ىضاملا< اف

 ؛ 0 || نمةيضاملاتاعاسلا ىثو عيسسو ب جراخللاو ةوثلارمسك ىلع ةنالثلا مسقاف تادرغلا

 | "اوأعرذأ ةرمشع هلوطاضوح كانه نأ ىنعد (حلازوكس حمر لوف قابلا لمي هنمولبللا

 0 . || الاف سمئنمقابلاو عرذأ ةسخ هنمارهاظ هيفازوك مار اندر وهقع لعمل وءامهيفوأ] 5

 ل_.عهان رحو حش رلافرطاند_>ًافد ردقإ عملا ح
 | تدان رخ الا هفرطوءاملا ل طس وو هرطىال ىتح

 1 1 د هيلا ىهناامو انقاتدم ونبي ةفاانصص ناعضورع رللراصقه زك نعلو:مل

 35 ىقعورشلا لبقورهظامو هنم خام خخ رلال اول عن عرنأ هرشعاهان د>وقلمملاد_هدهفرط
 ١ 1 000 ل د عر نر طشرع ثدحىذلا لكشلا فلمأت:ب تاربجلا

 35 3 | قرط ىلعا اهءاملا ىلعاطخ مسرءاملا مث طسةاوألاةكب را ىقهذخأو هبتماقاسم 3 رلؤالا

 1 ظ ا 00 طولا فرطولؤالا هزكسمنداروص#ءاملا فرخآ احح ومقاس

 0 |ةقةيدانزو ليلادبمرلا عضوا مولعمو ئو عرذأ ةس+نعمرلاق ا يسثءاملا فيناغلا

 1 3 1 | عرذأ ةرسشثع ضورفلماءاملا طش ىلع هع ءرىذلا طانارت"الاو ه«_:مىئاغلااهيعاضدحأ

 حرخأ ب شوقسخنعأ خرا تيرا
 يانودايشأةرشعوامونورشعوةسج

 1 ل كول

 2 4 | ةئامعدرملاكلذو بئاغلائشلاوةرمشعلا ىف :ءأةعاقلا ةوازلاءنيطمحما نيءاضلا نم لكعد سه

 "1 ا ءايشالا ىبعددعلا م واق لئا سلا ىلوأ ىهو ناعيسو ست لدعتءامشأ © هرشع ةلداهملادعنولامو

 0 : فمنواعارذرشعانلا ع رلافأ.هءانضرفىذلاىئاغلارذقلاوهو اغصنو ة عبس راخلاا نك

 ' [|| نمنونالثلاو لوصالا ىلوأ نمنوعب رالاو عساسلا لكهلاوه (سو رعلا لك هْإوق)
 1 1 ىنرآواسم ةعاقلاهتواز عرف هنوازلا م ات ثلثم كح ناوهو سسأتلا لاكش أ باتك

 20006 رخأقرطهإوف) سورعلذ اعذار ناد ةنطل و رعأالكسشد ىعثواهيعاض
 5 : لمعلا ممتنو نرخ ” الا نيعلذلا عد عا ارث ع هع ريو سعة سن حش رلاض »رقت نأ نامطللا ل اين

 || ثحلا ىف غلابو نوضح رلا ءاكمملا هيىن-:ءااممنفلا اذ_هنا ىلا اهقرامثأ (ةتاغوإل)
 اودارأب اطملك ليتم ىلا لئاسولاو نناوملا مهب لصتمل كلذ عم ونوةمدملا لالا هف

 1 اهلح نكعالناهذالارث اس ىلع ةهمصعت_سمن تال ىلا لاطلا ضم تلا زال لب سلا لوصولا

 ||[  ىلع هيبتت هسفو ةظوفحما لئاسولا نم ةلم_سو وأ ةصوصخم : د_ءاقءاه.ف لوهجا حارختساو
 ىلا مولعلا ن :.مهنأوهداهتحاو هدح دعاس ءرعشن نأ هراد ىف ضئاخ لكلا ىتبش لعلااذ_هنا

 طاينتسالاو عد رفتلا هوقو غليتدح ىلا اهقاطذ عسوب دو لمأتااو ركغلا ةوقناهذالا فثددت

 | ةل_يحلاو ئتلاببرقلا بطل سوتلاو فاكتب لوصولا بلطلصوتلا (خلااواصووهلوف)
 اًةلطدرت_لان اذعاو ه>ولا ىلع قل رتسناقنلاو يدلل برقلا بلطد هبام هل .سسولاو ركملا

 هدح وءلا بعصتسأ لاق : ( ةبعص سم هْإوق) ىبدالاىلا ىلعالا نم لزنت هم هماعئاعنلا مدصعت و

 (خحلااهضءهإوق) دامقن الاوةعاطلا مدعى أن ايسصءلا نمةصعتسممسنْلا ضعي وابعص
 را_.ةءابسنا لمح ومهتكى قدر 1 مالكا هاو هاظلافالاوهماع علطا وهارام ,راسعاب هنا لمح

 نء(اماذحاو هلوف) مهتاغن هم ىفاهو ع ذيل مخنامفح نطقت ناك ل اسم م-ه ناو عق ءاولا

 || ىىضلا اما غو اوف نيّتضقب مسد ىسصلا مف نم هل صأو ةجاب هتكسأ ماذا مصل مغأ
 . | ةمبرالا طالخخالا نم ةبكرملا ةيناسنالا ةجرمعالا ىش (خلا عئامطلاو هْلوق) هب ») هبوص عفترا ىت ىتح|



 نا ارخ ذالا هدحأ ل اقفةباد ع.ارض>نالج ر دي هإ سم ةلاس رلا هذه صاوخ نمريدخالا لمعلا اذهوةب لاك لت ىضتقع

 همس

 نْعْلا ٌموام_ممدحا ولك عم ىك-ذاهنع مى مام ىلءكءمأم عدرىتيطءأ نارخ الا لاقواهنقىلت ىجمام ىلع كل _عمام ثا ىئتمطعأ

 ذحخ ناو نه أوهو مهردو ءومهعمناك ا.عرداهنم ل قالا ذخناف ثاثلا لحالة ثالث ىئاثلا عفام وأمل عمام ضرغتر باف 2

 ناثاثونا عردءوثل 6 ئثعابرأ ةثالث نالدعي ناعردةلداقملا دعبوأيشوا-«ردلدعن ْئَد عن رو مهارذ ةثالث هءمناكهلاقامىناعلا

 مهرداثاثو مهارد ةثالث نةلاف هر وكذملا ةثالثلا ىناثلا خمامو
1 

 قيامنبب وةاقاءاروسكلا نبب ىهىتلاىأ (ةيسنلا كالت ىضتقع و[ وف) فنصملا لاقاك ةيسنلا

 قابلا نعب ورمدكلا نمقاملا ىلعدمازلا كاذ نيد ةيسنلاك ةمسسنلا كاتذا هلرتشملاحبرخلا نم

 نمرتك اهلامثبادلا نعل مكمل عدرلا باطلا ناك شال (خلاامهنمد او لكعم كفوإوق)
 نوكمف ثاثلا ةم-يقد عب رلا ناك ة-ءبرأرت الاو ةئالئا عدحأض رفؤلذا تلثلل بلاطلا
 ىناثلا عمام وأمْسُْتُتلا بلاطو هولؤالا عمام ضر غنذ مد رلا حيرت عاب رأ ةثالثتاثلاحي 0
 هباطات ىاثلا هنمذخأ اذاق نئلاوه وارد وأمل موالادام .ريص هقثلثلا حرت ىه ةثالث

 عديرو مهارد هثالثاذا هنيعنُملا ىهوئث عدرو مهارد ثالث ىاثلادبب راصهعمام عيروهو

 مسقأف تادرغملا ىلوأ ىهو ئثعابرأ ةثالثنالدع نا مرد ةلباقملا دعب وأسواعرد لدعت ءو
 هانضرفىناثلا عمامولوالا عمن اكىذلا لوهجنا ئثلاوهحراخللاو عابرأ ةثالثىلعنيعردلا
 نيثاثوةثالثعومجلا ناكل ناثلثو نانثاوهو حراج ىلاد_->او وهوا ماث فمضأواف ةثالث
 اضدأ نائلثو ةثالث هعمناكلل هعمام عدرلوالا نمةث هلا يحاصخ>ًاولوةبادلا نعوض

 ةلهسلااهةرطددءتباهنال.سل سن أت سواهعاع«درعك هملا كرب ىأن هذلا ليسو اهئاّقلا

 هنم صةنتفرشعانثاانلاثم فوهورمدكملا جر خم رطستاهلثم نعتلثساذا كنااهنم ىتلا
 ناكن او هعسن قب عد رلا ناكناف نيرمسكسلا دحأ صققنت مت ةبادلا نغوهورمةعدحأ قببادحاو

 ةلامسولمسملا هدهوح ورشلا ضء»قو ةغمطل هن رط ىهو بول طا اوهو ةبناعقيثاثلا

 يي واسد ددع لك لداص وصلا ددع سل اهيقنا ودل ناىأ ها ددعب_:عفقتالةب راجىأ

 لسع نم ةءبرأ هيفناك لوتالاناك._ال (للا لكن ملكى فكن هلق وخ الاثاث هعبر
 تح صاذاقرسع ةمنااهعو < وءاملا نمةع_ست هض ثلا لاو لكنا نمة سه« فىناعثلاو
 ناقد رطلاف عون لكن مءانا لك فل .قو حيزملاد_ءبالوأ هيف ناك امرادةمءانا لك ىف عضوو

 ةسعيرالا برضتفاهمدحاو لك ىفةثالثلاحادقالا نم دو لك ىنامبرضتو نازوالا عمدت

 ىلا مظعالا حجرا ةمسنو كلاذك ةع_ستلاو كاذك ةسجتناونيمقاملا نم لك ىف ئاهسغن ىف

 ىل_سعلا نماهمفامىلا ةحوزمملا ةعيرالا ةمسنك لاطرأ ةءد راوهوال م لسعلا نماه فام

 اذاكنال(حلا ةينا تاب رلا ىفهإوف) لاسعأ ةثالثل بات ءانا لكف لمعلا متو ةمسنلا نم
 ىعورش (ةسجلا برضت مت هلق ) ركذام جرت مولعملا فرطلا ىلع ت مقوي طسولا تييلس
 انهيفلم-عل !قدرطواهانسىتلا نم ةند رق هذه(خلا ىضم كف هلوق) ةثالثلا للا ىذلامجا

 عموةينامملوالا عم ناكر وسكللا تعكاذاؤ
 اهردرش ءدح أ نغلاوةعستىلاتلا

 اهحاردتسال او ةلامسةاّدسملا هذهو

 نمسا لهس قد رطا هل اممالو
 صقفنت ناوه هرووه.داقرطلا

 نيرسكلا حر خت م 0
 دحأ مةيادلا نع قيد اديأادحاو

 متامدحأ عمام قس نب رسكللا

 ىئرخ الاعماموبرخ "الا

 ادحاور ند ءىنثتا نمصضقنت لاثملا

 لك قبيله نم ةثالث ٌعةعبرأ م

 يي ةلئسموب ةثالثلا تالو ولا نم
 عب راباهدحأ + وام حادقأ هثالث
 ةسود رخ الاوال_سعلاطرأ

 تدصءام ةعستنرخ الاو الخ

 انيصكست ج ص ودحاوءانا ىف
 لك ىف كف هنمحادقالا تالم من
 طظفحاو نازوالا عسججاو لك نم

 حد5 لك فام ب رضاو عمتجما
 دحاو لك ىفةثالثلاناروالا نم

 ظوفحما ىلع ل_صاخلسا مسه اواهنم
 بورضملا عونلا نم هفامحيراذ اق
 اه.سفن ىفةعبرالا برضتف هيف
 ىعاب رلا ىفف ص امك ل صاخملا مسقتو
 ىفمتالسعل طر عاستا ةيناسمم

 حست ولط در همضنكاذك ة 5

 هفن كلذك ةع_ستلا ىفمنال-ت
 6ع ةعرأ لكلاو ءامنال_طر

 ةعرالاو اه.غن قةسجلا ب رضت

 ىف نكد صام ل« و ةع-ستلاو

 ىاستلا فنك ةعستلا ثللذ لعفت : ةسج لك ااوءامع مزون ال طزوال سع عستو لطروالخ عست فصذ وعاستا ةثالثو لطر ىر.ءاجنا
 ثان لاق للا نم ذم كي صخل لبق «ةلكسم ةعستلكللاوءامهمنولاطرأ ةعير والخ همنونالطر وال سءنالطر

 عبرالا ةثالث لدعي ىضاملاثاثذأشالارهشعانثا ىفاملاو أمه ىضاملا ضرفاري-لابف قنوو ىدم كف قبام عب رىواشي ىذمام
 عانسأ هس وةتس ةيقاملا اوةمضاملاتاءاسلاوه و عمسسو ةسجن ةمسقلا نمح راخناو ةثالث لدعم هعب ر وىذاللاثاثريجلا دعب وئس

 تاعاس ثالث ىضالا ئذلاف ةعاس ىوامسد علا ثلثذ عب رلا بخ الت اعاس عب رأقاملا وأسش يضاملا لعجا ةسانتلا ةعبرالاب وةعاس
 # ةلئسمول عمسو ةسدنحرذ طسولا ىلع نيؤرطلا مطس# سى افرمءىنت !ىلا لوهجلا ةيسنك ةعبسلا ىلا تالٌلا ةبسنف ةعيس لكدلاو



 نم رمشعىنثاىف لالا نام
 ناف موب نمأزحنبر معو ةسجن
 ةعولاب هل ةسأ ىفاضدأ قلطاو لبق

 نابي رالفمايأ ةينامتىفهغرفت
 قذئتيح"التةقاولاةعولابلا
 .ال-ةعيبرالاف ضوحنُث موي
 هنالثو ضوحلا كإذلثمه«_.ف

 نيرشعوةعنرأن مأزسنبرمشعو
 كاذىلا دحاو موب همسنف هن: مأزس

 ىلا بواطا ات امّزلا ةمسسنك

 سم ب سناف ضودملا
 زبير شعو ةعبرأب طسولا ىلا
 موبنمأز يعد رأو ةعبسنم
 التعب رالاوخ "الا هجولا ىلعو
 نوعب رأو ةعبسوهاضو> موب ىف
 نورمعوةعد رأل والا هباع أ

 هكمس يةلكسم#ب رهاظقابلاو
 ءاملا فاهعيرو تى-طلا فاتت

 مرايشأ ة ثالثا م حرافناو
 ةبسانتملاةعب رالايفاهرابأ
 امهح رحم نم نب رمدكلا طقسا

 ةثالثلاىلالوهلا ة.سنك اهءلا

 حتسسم ةم_سقنم حراشناو
 ةعبس مولعملا طسولا ىلءنيفرطلا
 ربسحلادو بول طملاو»و سجنو
 هنا: ىقلأ ًاضلداعت كنالرهاطظ
 هسدلدسو ب عمد رىئعأهعبرو
 نيرسكلا ىلءاهمسقتمم هنالث

 ر-وظأنبأطخنابو صامح ر خخ

 ديزت ل خلاب و ةسسج: نأ طفلا
 نالاهمس+و اهلثمةئالثلا ىلع
 نبدةبسناارطنتاهلاثما كلذ ىلع سقو همس#ن:و قيام ىواسددعلكنم عبرلاوثلثلأ
 لئاسلا هاطعأ ىذلا ددعلا ىلع ديزتو كركشملا حب رحخلا نم قيامنيدو ةانالاروسكلا

 نتؤرطلا

 ا ظ نم نوكسلو مول ملا ط_سولا ىلع مهاونيفراملا عطس ف ضوملا ىلا بومل_طملا

 م-:ةبسانتملاةعيرالاريغرخ[قدرطئىأ (رخآدجوب وهوه ) حلا بسناذ لاق هيلعمو.ةللا
 ىنئاعوبموب ةدابزبقاوبلاو موو فة ءدرالادحأ هؤاعىذلا ضوملا اةضرفلوقتناب ةمسنلاب

 نيريشعوة < اضوح مو. ىق'الةةعبرالاف عدرلاوثاثلاو فدنلا ير خهنوكل از رمشع
 كلذ نم ءزجلك ”ال_ةماوأ زر شعا_دا لالا ضو ءزجلا كلذب ىأ هيءزح سدح نم از

 نمزج نير شعو ة-..خ نمأز ير شعىنثا فل قالا ضوحلا ادهف مويلا نم ءزج ىف ضوحلا
 . || هيفقاطأض وح ليقاذاىأ (حلااضد ,قلطا و هلوق) ساس وناسجا ماك شالومو ||

 هغرغت ةعولابهلغ_سأ فاض قلطأو مو هدابز,قاوبلاو موىفاشادحا هؤامتس انة عبرأ

 ءانبلاب الةةروكذملا ةعولابلا ناكلشال لوقنق عدبرالابضوحلا ئادعكوفمانأة هنا
 . ||| هؤانبل قو ىوسربلا هطبضاذكض وحلا نمثراد_ةم موب ىفءا لا نماهبف عضو ىأل وه ممل
 || ضوحلا نئرادةمهسنم ت'ال-!رخآ ضوح ىف تبصوةسءولابلا كلت تغرفول ىأ ل عاغلل
 هنثع رق ويلا ىفمايأ ة بنا مف هتغرشل هيف تحضفو اًءاتعضوحلا اذهناكو لهنا ضرفلاو
 "|| اهيلا عمرتو روسكللا عج نيب كرتهملا رخل هنالأز جنيرمثعوة سعب رأض وحلا ضرغنف
 نوعنرأوةثالثوهو قابلا مةنوةثالثوهوانمعو محلا نمحرطنواهعدرو اهئلثواهفصن
 ناكم لا ةبساك كلذىلا موب ةبسنو هنمأز جنو رشءو ةنالثودحاو ضوح حبر صفر مشع ىنثا ىلع

 ةعولابلا نابي رالف ِِوف) مول_#ملا فرطلا ىلا نيفرطلا مطسم ب .سناف وح ا ىلا بولطمل
 ||| هلغس ف قلطأ ذا نب> ىأذثنمح المتةمدارلاةبومنالا ىأ حورمشلا ضع ىف (حلاذثنمح “المت
 ها ةعبارلا العام فدندخاوءوب ىف غرشت ةعولابلا نال ضوح نئدحاو مون ىفةعولابلا كلت
 ٠ ناكناو وهو ضشوح نع: نةلاوهوهف_طن هفنم صقناذاف ضوح ع-درمون ىف الامال

 || كاذانضرفةبدستلا قدرطوهو (رخ“ الاه جولا ىلعوهإوف) رد طل
 " ||| اضوح مو: ىف المتةهبرالا ب دانالاف كرك_كملابرخلا هنوكل ازح نر مشعو ةعدرأ ضوحلا

 || ىادمث مويلا نمءزب لكى ءزج لك 0 ا
 : قاءلاوهلوقىنعماذهو موب نمأزحنيهد رأو ةعيس نمأزحنبرمثءوةعدرآ ف لقالا

 قيههبزو هثلثهنم صقنئثىأ مهوةكهلاثم أو لاؤسلا اذه (ةبسانتملا ةعبرالامف ِه]وق)

 ةعبتسحرخملا نم حرطاف عومجلا نم صوقنمهن' اكءا لاو نيطلا فز ورغللالءايسثأ ةنالث
 طسولا ىلع مسةاونيفرطلا عطسف ةثالث ىلا لوهجلا ةمسنك اهلا ذخأملا ةمسسذ ةسهت قابلاو

 عبدو ثلثالائث قب هعبروهئلث هنم حرطتوأ شا هضرفتق (رهاظربجلاب ووْو) مولعلا
 || ىماسدسو عير ةلباقملادعنو ىثعدرو تلثوةنالةلدعب ئثريجلا دو ةثالثلدع ئم
 /!| لوقو هعبرو هئاثنمىأ(قبامىواسدهّإوق) اسعنو ةعيس لدعد ئملِممكتلابو ةثالثلدعب
 ١ هعب روهثلثرشءانثاوهو و لة سشلا حرا رم تقم اذاثلنأل بانى مج أ همس

 || ثلثلاةبستفاهيسسجتو ةسجنا عوم ى واسد ةعبسسوهو ع.درلاوثاثلا عومتو ةسس#ت قب
 ش ثاثلاق قدام ىفارمشع ىنثا نم عد رلاو ثاثلا عومت ةبسنكح قبامىلاددع لكن م ع.د رلاو

 تدزاذاقا همس و هح رانا هنالثلاعو# ى واسد ةكمسلا نم طفاسلا ةلزئعناذللا عم رلا و

 || لثم ةدابز نم (هلاثم أك لذ ىلع سقو هإْق) هكمسلا عوم لصحاهيسجو اهلثم ةثالثلا ىلع |
 رظنت نأ قيام ىلءهدان لاني عت قدرطو ه«صقتوأ هنودب وأر سك عمروسكملا نم قبام

 مياس ور يس و رو ورم

 ةيذلا



 ةلءاقمادع شلاق ةرمءلذعت ةضدنو نءامسشاموعومتوة سوء ةرثك الافآش ل قالا ضصرغتريجلا فسم كل
 .نطوذحملانينلضفلاو ةصقان ةثالئىناثلا أطختاف عبر أ صقاند>اولؤالا أطخلاف ةئالثلقالاان_ضرف نيأطخنابو فصنونانثا
 40  ددعلكىمسةنسلضفلاناك ال يللابونانثانءأط ختان يب و ةسدخ

 ةسما عرغصأ ىلءد,زبامعريك أف (ةسخامهتب لضفلان وكب هوق) ةطساولاوذ أملا
 ةسعنو نت شاضرف ندللاريك الاورغصالا عومتوة سو عوثربك الافأمشرغصالا انضرفاذاق

 هماعلضفت ةعمسرخ الاف ةثالث هانضرفناون شل دعت ةسجن طاق_سالادعيوةرمثءل دعت
 ةصقان ةثالث أ طختاف سئ ئانل ضمت ةَم_سلافةعب رأ هانضرف ناو صقاند_>اوأطخناف ةعد رأد |
 نأ طخ نيب لضغلا لعنيظو محلا نب لضفلا مسقاو ل والا ىفىناثلاو ىناثلا ف لالا برضاف
 ددعىأ تضرفاذاكنالكلذو (حلا لضفلا ناك اا ِهْإْوَو) بولطااودو فصنوناذثاجرخي
 نيمسقلا نملك تموبأو امهنيب لضفلا تنيعونياضافةمنيمسقب هتوسقو دادعالا نم

 نبي لضفلا نا ىهو ةيبنجأ ةدعاق ةظحالعن كلامه: ملكنييعت ليلخلا قد رطب كذكمأ
 هرمشعلا ىمسقنتد لضفلاق امهنم لك نيدو ددعلا كلذ قصت نين لضفلا فءعض د دع لكى مسق

 ةع.سس خان ةرمشعلا فصن ىلع فىدنوناةئاوهو لذفلااذهفهأتدزوة سلا ىنعألضفلا
 فرص ن ملال اباهحار كسا ىفديالف ب وا طم اوهو فصن ونانثا قي هتدق:ناوافدنو
 (مهاردة سنو ئث سوأسشريص هْإوف) رعأدتلا وسةواهاوساهنتفلث اسولا ف نهذلا
 لدباعر وةك تناك ناو فنصملا نمت سا ةاجلا هذهناى وسربلا َح رش نمدخودىذلا

 ةسهت<ه-:متهقئاذاو هّلوق) الثمروك ذا غابملا نموأ هنمصقناٌئلاقلالاو راهظالا هل

 ةثالثوساجناةعرأ هلوق) خكروك ذملا غابملا نمثاثلا طاقسا دعبهنا نام هدي رب ( قمل

 كناليلدب ه:مثلثلا طاقسادعب املا مقاملاة ب واسملا ىهذا( ةسدن ل دعت ثلثو مهارد
 هلوقيءافتك الاواهفذ>للوالاف كلذ عمو لئاسلا لاق ئد قدا لثاثلا عماضدأ اهتطققسأول ,
 دعيددع لكنم قدامغصن نال صوةنملاثاثلاهنال (اهغصناهماعدز و هش ) خلا لداعد وهو |
 ةسجلا فصنو ةعبسىأ عمتجما نم صقنا من هلوقو .حورطملاثاثلا كلذ ىوابس هثاثحربط

 ىلا هلو ُ فاصنا ةسهن نوكتح نقاملا سنحت ناباهسدس ف دنو نان ثا وهو ىقامأ| نمو

 نم صقنأ م نينْنا ىلع ل صاخلا ةمسقو رع ىتثا قة سجلاب ريض ص د._سلا ىصتح رع

 تح رح ىلع اّمتمسهداهعف درب نو ردبع وكس قابلا و سدسٌقا.هذاة سخن .وهو 4 سالس حا رانا

 سردسىًوهذا هلوق ىنعم هرهظا ذهب وبولطااوهوسدسمدنونانثا حرخ رشءانتاوهو

 مانأ ةثالثىفةثلاثلاو نيمو ىفهؤلمتةبناثلاىأ (موب ةدانزنقاوملاوهلوق) ديص سجن قابلا
 هوناع مك ىنفراد_هملا كلذ فهن الملا هتدح ىلعةدحاو لك ت اسرأول ىأ مانأ ةعبرأ ىف ةعبارلاو
 هدن ةيناثلاو ضو ل ثم التىلوالا نال (خلاالمتعدرالان ا ِهْإْق) ةمفداهلكت ا سرأول
 ةس#رشءانئاوهو كرتسملا را نمر وسكحلا عومجو هع. رةعارلاو هئاثةثلاثلاو

 ىله مهل وق ىنعم وهو سدسمع مذ وناذثالصحح رذملا ىلع تمسواذاس دس مدن نورمعو

 ضوملا ىلثم هدا ز بسحب بولطملا نامزلا ىلعءومل ا هدا زنوكلو هسدس فصنو ضوحلا
 نامزلا ةم_سنكهسد_سفمفصنو ضوحلا ىلثمىلا موملا ةيسسنف ضوخلا ىلع هسدس فصنو

 امهم لك ند وهفصت نان لضفأ| فعَص

 ىلءلضفلا اذهفدن تازاذاق

 ه4 دمضص ةنوأاغصنو ةعبس غلبد فىدمذأ |

 د هل < سمدإب فصن ونانت ا قس 4ه4نم

 مهاردةسجنوه ست هيلعاندز لام
 كاييعت و هثان خابملا نمان_صقن و5

 ضرفاريخلابف مبوب ل هارد

 ىم سجو امسشريس مد مهارد

 ئدنم صقنامت مهاردوس»و

 هنالثو بث سانا ة_عد رأ قس

 4-.م تصقتاذاو ثانومهارد

 1.1 ةدانموهت وة مس
 ةعرأ كرك بسلا طاقساد_ءبو

 تشان وام رد لدعد عش سانا

 ةعبرأ لعن ةلثو ادحاو مسوأق

 فسصخوناذثاحرذخ ئم سانا

 ن.أطكتابو نواطماوهو سدس
 لالا[ طناف ةس#انضرفنا

 ظ ًاطانافندنثاو ادئاز تاو نانثا
 طوفغحلاو صقان س#-تا:ىاثلا
 ناثاثوةعب رأىناثلاو ثلث لالا

 اموعو#ةمسق نمحيراسناو

 نحنا ىنعأ نيأط4لا ع ومش ىلع

 نانثا ىأ سه ثلثو اكلثو

 سد_سفصنوناذتا ناس#ةنو

 قسالىتلا ةسخناذح لياشلابو

 اهفصن اهياعدز وها مئتاقلاد هد

 نمصقةنا:صوقنملا ثاثلا هنال

 قاببلا نمو ةبملا عمتملا
 در نش س#< وطه ذا أه بسد

 ك0

 نا بدرالةمسانتا ا ةعدرالابف نات عك ىف موب هداد ربقاوبلاو مون فاهدحأ هرتاع ببيان !ةعدرأ هم لسرأض وح 6 سم

 سدسفهذ



 ا 0 4# ىواسينيعنرم لكني لضافتلا
 | يرض لصام ىلا ددعلا عببرص ةبسن نال ةرمثعلاوهو ض ورا اددعلا عسب ص ىواس تى هوهنام لافت ىف امهيردح ب ورضم

 د || هياءاموسقمرخ ”"الاواموسةمهنوكلرخ الا ىلاددعلا ةبسنورجخ”الا ىلاددعلا ةبسنكرخ ىف نييلشافتلاا مهل اتمني رذهلا
 || ظسمود> اولا ىلا جراخللا ةم_سنكل صال ىلا عبرملا ةيسنق دحاولا ىلا حجب دبس نو رمعنتثالثوهّتسو رمثعةثس
 3 ْ نيب انذخأاذاانأ ىنعد (خلا نيعد م لكنتد لضافتلا هإوق) نيف رالا ط أ واسم نيطسول ام-هلضافتو هرشعا.غاردحو

 1 1 بو رضذ نا: ث| هع رالاوةثالث ةه_ستلا ارذجو ةسجت ا مرند لضافتلاف ةعب رآ 0 نددعلك ) مع

 0 نيد لضاف:لآةب واسم ة.نينثالا ىلع ثالث !!لضف قنح.:ثاوةثالث ”ىلأ نيرذجلا عومج برمدورخ . الا ىلءامهنم لكس

 أ حرادلا ىلا دحاولا ةبسن نال (ادب ا دحاو لصا خلاف هوق) ةرالاوتمشتلا درر دلمل
 ١ حيراخللا ىلادحاولا ةم..:كاذكواهم وسةمىلا والا ةمسقلا ف هماءمو فااةستكلزالا
 || دحاولا ىلا ىنفاثلاجيرادلتا ةبسنفاهموسعمىلا ةيناثلا ةمسقلا ىف هملعم وتقل ةيسسنك قاثلا

 ماع "ال نيبراطادحأ

 ةداقلا ىلعرمشع ئالا ةمنبق
 3 |0 ا رحاولا ةيسنتا هي وسلا ا والا ةمسقلا قزم ودق ةبد 2 نائاث سكعلابو فمصخود_داو

 3 نيفرطلا مل طسلو|.يم ني طولا مطسم ودحاولا ىلا ىفاثل!حيرادلتا ةمسنك دحاوام يمطسمو

 0 # ةفرغتم ل ئاسم ىفرمناعلا اولا ف م رمئاسلا بابلو
 "||| ىوغللاىنعلانلئاس انا نعريعةيمزجار ومأ ا منوك-لو هيدتعم ىلكهأت حن ةلخاذت سدا ىأ ||| ةَماَتْح قرطد ةقرفتم لاسم ىف
 3 ١ قلعتم( هفاد# ف ورطد هوف) مدقتاعفاهب ريعىتلادءاوقلا ىنعأ جحالطصالاالهنءلكسامىأ قده ةوبلاطلا نهذذ_كت

 حارختسانال |. عريغو نيأط حلاو ريجلا لمع لثم فات قرط, ةجر خس م ىأ ف وذعبت || ل سمو بلاطملا ارختمسا

 ٌْ هريغب نوكت ةرانوةلباقااوريجلاوهو امهم اس لوهجلا ضرغن نوكم هران هيددعلاتالوهجلا دحاوه ماعد ز وفءوضددع

 ةبسنلاوت قبس ىتلا باسملا تامدةمكحوهوتاحوتفملالعةعدقلا ب ةكلاىفى م-وأأا ديرو ةثالث ف لصاحلا برضو

 . : : 8 1 هعب رأفف خلبملا ب رضوناثثا هماع || ىقينيذ كيحو ةليضسم نوك.تفاهري_ذبالو تاموتفلاباهجارتتسا نكيال ةرانونيأطخاو

 نيعستو 4 سن غاب هثالث هباعدي رو

 ١ ىعارضةسم ارهام ن وك نأو لوهجلا حا اركخسا ماع ل مسن ىت>دادعالا مز اولو ضعد ىّناق بجحنامانلع ريسكطسانق

 0 حاصلا ىف(حلاذحص هلوق) عبط ة قو سد>وءاك ذبحاص هندناو قرت سو باس سكسات امدقم ةثالثوأيسثنرمشعوةعنرأنا

 7 ٠ :ئنذلا ىلع ىو ةلئسسلا ق هماعتخل اهنذص#و مدد أ ند: اهزصتشأ ءرردخلا تذصم نعستود4سج- لدعم اددعز رشعو

 "||| هتترصوت بلصانو صل معلا ىلع هدي تن صو هتموا دو هتددعأ خش, صو دعق باي نمانوهأأ] ءا_ثالا كلرتشملا طاقسادعنو
 1 هلف) ددعلا لص أ ىبعال فدعضّتلا نم لصاحلا ىلعىأ (هيلعد, زوفعوضهإوق) هتئيلاتيرق والا ىهو نس

 1 14 اوهجناانضرفإناب (بحيامانامجربجلابف هلوق) برضا! نم لصاحلا ىلعىأ (هيلعدي وأ ةم_..ةلا راو تادوفملا نم

 "|| ةعيرأآ ىف ءانرضون ثا لصاخلا ىلءاندزو ةثالث ف عومجل اب رضوادحاو هيلعاندز وانفعضو نأطختابو بواطملاوهو ةنالث
 ةسجنلدعناددعنب رشعوةنالثوأم-ثن.رشءوةعبرأ ىلا ىوناف ةثالث لصاحلا ىلعءاندزو
 ةثالثىفاهاشي رضةسعتراصادحاو هيلعاندزوانغعضو لوهجلاىأ (هانضرفهإوق) نيعستو

 راص ةثالث لصاحلا ىلعدي زوةدرأ ىف عومجلاب رضونانثااهيلعد, زريشع4 سجن لصح
 ضورغنا اا نب رضانال(خلا لالا ظوفح اف هول اصقان نب رمثعو ةعب رأب أطخناقنءعيسوادحاو
 أطقنا فةس4ناوهو ىناثلا ضو رفملاو نومدرأوةناعوهو ىناثلا أطخلا فنانئاوهو لالا

 ه4.هدراياناطخاف نثثاءاخ_ضرق

 ةيناقثة سم هللا

 نورشعءوةثامىناثلاو نوه تونس

 /ظظذ20110101111002-0-77 0"

 ع < 1

 3 : 1 2 ١ نيأطخلا عومج ىلع افاتونلب

 ن'اطخلا ف اتحا اذاهنانم مدقتا ل (نيأطحلا عومج ىلعهإق) نورسشعو ةعد رأوهو لالا نمانسعت لالا و نالت رك

 ةسدوهو لا لارخآ انذخأ ناب( لمعلاا:ةسوهلوه) لضفلا ىلعفالاوعومجلا ىلعةمسقلاف أ زمعلا ئةو ةالئنعستلاوةسجلا

 نورمثعو ةثالثوهو ةمسقلا راو ةعب رأ ىلءىفابلاانمسفو ةثالثهنمانسصقنونوعستو أ نى ءوىدحا انمسقناىلا
 3 قايلاانفصنوادحاوةعب_سوهوحيراحللا نمانصقنو ةثالث ىلع املا ممسقو ننثا هنمانصقن (ةعبسلا نمان_هقنوةثالثىلع

 | [|| دوجومدعلةبسانتلاةعبرالا لمعلا هيفىرجاللاوسلا اذهو بول طماوهو ةثالثراص © ةلئسم قابلا انغصنوادحاو
 ذحخاا ا  نيمسقةرشعلا مسقا لمهن أ



 ىلا د_>اولا نمدارفالا عمدا_لاثم عمتجلا فهن عد رو ريالا درفلا ىلعد_اولا دزف جيمطلا مظنلا ىلعدارفالا عجتدرأذ
 نينئالا را فا نفحاو هلئاسغ هريخخالا حبورلا فصت برضتدار ذالا نود او زالا عجب( ةئلاثلا)نورمذءوةسجخ اوما ةعسنلا

 ىعمدحلا تائب رضتوزيخخالا ددعلا فعض ىلءادح اودي زتةملا اوثملا تاعدرمللا عج (هعارلا) ةم_سلاىفةسجلا ان رمضورسشعلاىلا

 هيرضاق ثاثو ةعدرأ لصاخلا ثادواددحاو ع( اههءض ىلعان در هّتسلا ىلا د>اولا تاع. ها_للا ةمدادعالا كلت عومت

 دحاوضهو دادعالا كلت عو##ىف

 دولا الاف تودع

 00 0 ا ب لا ا ا
 دادعالا كلت عوم عبرت ةيلاوتملا عجتدر اذا هلوق) ةيسنأ ققكملا اوثملادادعالا عج مّ ةتدقو بواطملاو ماهذصتوةريشعو

 انلاكنتحاولا نم ةلاونلا ةيلاوةمدادعأ عبدي رولامأو ةعسس5ىلا ةعبسلا سدا نال ىلادحاوك (حلا دارفالا
 اًتعدرةتسلاىلا دحاولا تادعكم نمعاف النه عبرإب هةلصافتم هنالك أ. نمةلاوةمدادعأ ةريثه؟ص وصد دعب لضافَتم

 ةئامعد رالاق نب رشعلاو د>الا 00 ؛ 1 6 ' فرطلا هم اصوقنم ريخالادد,_علا لص# لضافتتلا ققاملا ب رضاواد_>-اوهرمعلا نم
 (ةسداسلا]باوج نوعرأودحاو دادعالا ف صن قابلا برضود_او عبس انمصقنو برشا ل سس اقلط ا ا
 نيددع ىرذج مطسم ندرأ اذا ٍ ا هيلام# هلوقو تالضافتملا د دعهنال(ملا حوزلا فصن برض هلق ) بوملطملا له

 نب فاتح |نعصاوأ نب_ةليزم | (ةملاومملا تاهيرلا عج هلق ]ةيتشاسع و2 فستوض فاديا تسلا
 ردحووخ "الا فا عدح آس رضاف ةمسلاع دوم فاه ددحلاع رك لا اللا عد سه ىلا نينثالا عب ىلا د_اولا عد ها

 حسم هفاثم ب نا جعمتجلا برضت ثاثو ةعدرأ |هةلثرسشءةن الثلصحي ةم_ىلاوهو ريالا فعضىلعادحاو تدزاذاو
 ردخن ءرشعلا عمةسجلا ىرذ ردح هلوف) تاءبرملاعومت وهبرضلالصاعومدسقتامعهجار مسار_ءيدادعالا كلت ع

 اذا (ةسمياسلا) ب باوجةئالا ردع :اددعرذ>- قدد- ءرذ>ن رض لل صاح ف رعت تأت د رااذاىأ(نيددعىرن ردح
 ةثامحرخ رمثع ةم_سى ةعسةبرضاف ةعدرأ اوهو رضع سلارذ فة

 حار مش . نع نغم_ساف ىأ (حلاددعرذج منسق هلوف) نأ اوهاهرذج نوعبرأوةعبرأو

 ل الا .وهنحراخلا اردد دخو خ "الا ىلع نيد دعلادحأ م .فاوا هي ردح

 ىناشلابق خليل لالا عب درفاذكرذح رذ-ج ىلعاذكرذ ةيترهىان وكل نأو رخاالا ىلع

 باوجةعزنرالارذف- نب رثعو تدرأأذاهِإق) با وعسل راند رتب اذلا ددنعلا ىلعمشس رتل ضاع سيفا
 ددع ليصحت تدرأ اذا( ةنماثلا) صان او هؤازحأ ه:ءتدازامدنازلاو هوازسأ هتواسام مالا نامت (حلا ددع لمسص#

 عو# ىأهءازح !ىواسملاو هوان 00 ”ااا دج اناا اح جا عرمملا# هلوق) هسنعت 211

 ادادعأ عجاف هل ةداعلاداد_ءالا مانلاددسلا و نوع ودينا جر ريخألا قومي برشة ديا
 فعاضتلا ىلعدحاولا نم ةءلاوتم ىلا هتلسن نرش ءوةسم# ارودحت لصفة نأ اندرأالثم (خلاروذجم ليصع تدرأ اذاهِإْق)
 ةعبرأ ىلع نيرمثع مسقنف ةعبرأ ىلا نيرهشعكى أرخآ ىلا نيعمددعة بسنك ةستاوهو هرذج

 رذج ىلءددعرذج ةمستدرأ
 نس دديعلا دع مس 0 رخااددع

 باوج جرافتارتجووت الا ىلع
 ةسجرد> ىلعةثام رذ>اه اثم

 ريغمدهدالناكنا عومجل اف
 لصاحلااذاهرخآآ ىف هبرضاد ردوا م دج ةبسننالةعبرأ ىلا نيرسشعةبسسنك ةسجنا ىلااهتب.ذنورشعو ةسعتاهجراغووذحت
 نمالاودحاولا اتم هانم 1 ىلا لوالاددعلا ىنعأ موسقملا ةمسسنك ةبسنلا هذهودحاولاىلا هتيسنكح ب راخلا ىلا جراخلا|

 قل بلاط وسضو .يرالاو هلوق) هياععوسقملا ىلا ءوسقملا ةب_سنكديلا حراختاروذجت ةبسنفىناثلا ىنعأ هيلع موسقملا'
 نورسةءلاوةيناُعلاف ة-ء.رالا [[7 دعدتس لص ة ضب رالاوهو سنعلا ف سنع بيري اذاكنال(تائود باو زجل
 تدرأ اذا (ةعساتلا) مانتددع ٍديصحاو حرج ىناثلا لب صاخلا ىلع لولا لصاجلا ةميسيقبوةعسست لصرف

 هحسننوك تر ود 2# لمصخغ / نوس ام برمض لصاح نا ةسدت ىفةرمعك (حلارخآ ىف برمض ددع لك هلوق) عاستا ةعبسو
 روكدرو 3 َج رخنانثاو هوح رانا قنوسجلا وهو ىل_صاخلاب هرضوة سلا ىلعةرمثعلا تم سقاذاو

 ىلا نيعمدد,ءةمسنك» ردح ىلا

 داو ةعبرالاىل ارمشع ىود :الاةءسنكهرذ> ىلا هتيسنروذ<#اهللاةمددعلا وهحراشاروذعشىاثلا ىلعل والا مسهاقرخ

 تانودحاوم ردح نالعاستا ةعبس ودحاو تاوطاو ةعستلاىلارسش ع ىئنالا ةءسنك ل مو ءدوأو 4 وهنه_سنل ةعرالا ىلءعرمشءىنثال (ةنيسلا

 بو رسْضماَس رضاه اثمددعلا كلذ عبره ىواسم لصححي راذنا فل صاتللا ب هرمضو هماع مسق من رخآىفب ريدا (هرشاعلا)

 (رشعهيداحلا)ن نونا ودحاو لص>اوءاعاهتمسق نم حوادنا قةث ةنالثلا قةمستلا



 د, زوهفصن ف برضددعاهم اه
 لاسر طع[ ماو بالا وم
 امشبرضاف ددعلا لاثمأ ةسجن
 رسشع ىئت ١ مملام فصةخهف هنوف

 ةعبرأولاخ ءامشأة سجن لدعد
 ةامشأ هريشعلد_ه»:نورعشعو

 نم نيرشعلاو ةعرالا صقناف
 مردجو داو قمن هسا عنه
 1 هّتصقنوأ هسجلا ىلعهتدز ناو دحاو

 (ةثلاثلا)بواطاا لص اهنم
 دع. فءاشأو اددعلدعت لاومأ

 سن ىصدن رب درلاو أ ..كحتتاا
 ددعلا ىلع ءام_فثالادد_-ءفصن

 ددع فمن ىلع نيالا

 لوهجلا و دا عمتملاف ءام_ثالا

 هسعن ع نم صافن ددعاهل ادم

 ىل_صح عدرملا ىلع قايلادب رو
 انلكوأسلاملا نمانصقنهرشع

 لدعدام_ثالانءلامراصل معلا

 لدعدلامدرلاوريخخلا دع وهرمُسع

 عدرخ ما عصنو دادعأة سجن

 ىلااناضمءامشالاددعفدن
 5 ردح نعفمذ و ةسدجةسجلاا

 لص#اءدر هيلعديزب عب روتانثا
 بولطمااوهو فصنونانثا

 مما
 ةفيطلدناوفو ةفيرسثدعاوقىف
 اهنعهلىنغالو اهم ىسا ملل ريال
 ىلعرصتخلا اذ_هىفرصتقنلو
 حسام (ىلوالا) هرشع فنا

 بورضمتدرأ اذارتاغلا ىرطاخت
 هتحتام عج ىف و ه«-سفن قددع

 ادحاوه4_ءاعءدزف داد_ءالا نم

 ددعلا عبره ىفعومجلا برضاو

 بومل_طااوه ىل_داخلا فدتو

 ةع_ستلا بو رضماندرأ اهل اثم
 ديحلو ف ةرشملا امر لنك

 (ةيناثلا)بولطملا ىهةسجنو ةئامعبراقنيناسُعو
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 . (|| ناك اذاهنا كالو لمعلا مهتو لداقو ريجاة نينا لا فريطتوأ ءانثتسادجو ناو رمثءةش+خ
 3 ابواسمناكأ اذا او حرطلا ناكما مدعل لمعلا تب الءا شالا ددع فصن عسب ره نمرثك ًاددعلا
 هلوقب ةينيمسايلا ب حاصري شد لاسالا هذه ىلا ولابآلواسمددعلاوءامشالاددعممنءيتلاف

 00 ده طقيبايوذجو هددعلا ىرخالا ىف عسيرتلا نم حرطاو
 ظ | اراستحلا هت أستناو 5 اراذح الا مص هت ع نءهحرطاف

 10 نالجا,لاملارذج كاذو * ناصةنلاب لا ارذ_ح كاذ_ذ
 0 ظ : دنفنودفسصنتلا» رذك « ددعلا لم عب رثلا ادغناو
 0 ظ د_ضطعشال ءلاذنا تنشأ 5 ددعلاهسبلعو رب كح.ناو

 : أ هذهرستدرأاذاو هتنعأاذادضءنافهتدضعلاقب هوجولا نمهجو هناكما ىلءناعتالىأ
 : - || ب رض ددعاهانم د و) ناجل علا ةيعلا قيراقادباع رمشبك يلع ةلامالا

 0 ارا :وخالا ةفك ]ا!قوةلداعملا 0 اولئاس !١لاقاك

 |7١ نب رسشعوة هدرأولامىلا ةلداعملا ٍلوت ل ممك<لادعب وأ مش ها: ضرف ىذلا دد ءلا لاتمأ ىه
 هلث م هرذجدحاو قب «فمددعلاحرطاذا نورسشعءوة.اوفصن عب صوءايسشأ ةرمثع لدعت
 ||| يعهيدز ناوهلاه_ىفغنق برضا ذاىذلاددسعلا ىف ةمدرأ قدفغم_صنتلا نم هت قننا

 ||| (ءايشأواددعلدعتلا اومأ ةئلاثلا هّإوق) روك ذملاددعلا ىهوةتسعومجلاراصفيصنتلا

 0 ||[  ءامشالاددع ف دنت نا اهنم» ئذل مح انا هلاشلاوربجلو درا ولييكملادسد اه لمعلاو

 0 'ء ءايسشثالاددءف صن ىلءهديزتو عومجلارذجذخأتم نركئقملاددععأ| ىإعهعبت رب دب زث ع هعدرت رع

 1 هلوتب ةبنيعايلا بحاص يلاراشأدقو لوهجلائذلاوه عومجلا
 21 هسداسلان ابن الاعصونلف د هسمادخلا نام نمارفلاو

 ا.عجا_عرذدح نحرختساو ن اعمدركلا ءلدادعأىلا

 5 درأ ىذلا رذسملا كلَذ_ذ هب تا

 "||| ايشعمرملا كلذ نم صنت هعدرتوأيشددعلا ضرغتك نا هلصاح (حلا ددعاهلاثم هلق
 "|| لئاسلا لوقلةرمثعلدعتايشالا نالاف لاملاوهىذلا عد رملا ىلع هدي زن ايسشالا لام قس
 ش تراصوفاثلا ىلءهندزولوالا نمءانئتسالا تفذ_>اذاوو هرمشع ل صح عم د درملا ىلع قاملادمز رو

 معوعدر 00 0 ار لدبلا ب رادمورا حو رت االسم ةلداعملا

 بولطملا دجى معلا

 0 لا ةغب رش دعاوق ىف عساتلا بابلو
 0 ةي_سنلاىانفدعاوو ضءبكلا:مدقدقو هملعةمت“ الا لئاسملا ل 2فقوتل هدعبام ىلع همدق

 1 | دب رص لصاحدي رادادعالا ب نم ددعىأ نا هل صاح( حلا ددعبو رضهتد رآاذا هل ق)اهعحاف

 : 2 دزفاهملت ىلا دادعالا فواهسعنىفاهيرمض ل صاح دررأ اذإ ةعستلاكهّتحت ىتاادادعالا فوه سفن

 0 ديرما او ديرما عومج برضا من 2 هدانزلاكإ:نودب هعد رولاثملااذهىفد>اولاكريخالا هفرط هملع

 1 دحاو ِةعْستلا عد ضروك دملا لام !ىنف او 1اوهلصاحخلا فدنور وكذ ذملا عدرملا ىف هءلع

 هلفف) تولطملا ىه4.خودث ؛امغدرأ اهفدنهرشءوشت هيك ردن تلا رسودواتوا

 ةعستلا ىق ىقوةتلاوالاهدادعأت رراص 4 _سفنقهيرضد وهتحتامفو هسفنىفىأ (كلذك

 او ررضاذاو ةعستلاالا نونا ةودحاو هوههغدصىفةرركتمد_>اولاىلا ةيناهلاو

 راص

 اا 1011 127101 10101010 0 7بب-

1111111111 



 ا 0 3
 ين

 ةلئاقللا ةرمثعلا تطقسأاذاف لاموءام_هأ ةرمثعحيرخ ىنثت للا ئنلا ىف غءامشأ ةرسثعوأ| 0
 طاقسا.تلباقو ءانثتسالا طاقسابت لك اذاقنيعستوةّم_سلدعتالامالا ةئامقينفرطلا نما
 هلوف) ةينامتامهلقأو رشعانثانءلاملارثك اذ الامل دعت ةعب رآىلاةلداء لاتعسرنئاثاقملا |||

 لاق ث يح ةينيمس ايلا بحاص عنصام اهتر( حلا تانرتقملا نمداوالا ٠
 درغناتابككدرلالوأىف « ددعلانأاش ركادهٍعاو ْ

 هيلاثلا مهلا اومأا ود هرفأو * هنناثلار وذحاضدأا ودحوو

 لاو مالافتايكرملا فهنارتقاب عدلا ىصتقا طئاسلا ىف هتلداععدقتلا ىذدتقاامناهه>وو

 امهَملُم_ سم بكرملا ىف مدقانرتقا اذا كلذكقامهتلّمسم طمسسلا ىف مدةفالداعتا!روُذَلاَو
 داد_ءالاو زوذملا لدا ءنةلْئسمىلعام_هلداعت ْءمسمتمدقالدادعالاو لاومالا كلذكو
 اذهو سكرملا دادعالا و روذلانارتقا اسم ىلعاممنارتقا ةلعانا يدق طنيسنلاف

 هوطيضدقو ةعان_صلا لسهأ نم هيلع قاغتالا عفو ناسا ص أوه لدانجاو سدلسترتلا
 درغنملالال] مملاو ةيناثلا فدرفنملا ارذولل مج اوىلوالا قدرفم لا دد_ءلاثد_ءلاف معم-هوشد

 لوهجنا لا حبارختسا ىلا لوصولا ضرغلا (الاومأوءاي_ثالد_ء.ددعوإوق) ةثلاثلا ىف ]|
 امد 7نيذللا ةلداقملاو ربخلا لع ىلا ةراشا(خلالاملا لمكف ِهْإ وف ) لامملا ىلا لصوت هدو

 عييرتوءايشثالا فيصنتلا. أةسعن قبو حلا لاومالا طحو ةينيمسايلا بحاص لوقف
 ءامشالاددعف صن صةنو عوميلارذحذ ًاوددعلا ىلءهيرمذ ل_صاحهدان زو ف صنلا كلذ
 هل وعد ةيئيف“املا تحاصافل راشأدو 5 هدم

 ءانتعايدادعالا ىلع لسجاو د ءاشالا نم ففتلاعبر#

 هرس مهمت فيصنتلا صقنا م 03 هردح ىهاذن ىذلا نمدخو

 لاا حلا ةدعار هذ._هو د لام ارذج كاذفقباخ

 مع هع رن لصاعا ذظفحو هانعي رولاهتم ضع ىأ ةرشعلا نمديزارقأ ىأ (حلاديزارق أه

 هبرقملا ضعملا اذه طاق _سادعب ةرمعاا قاب فصن ىفهاذب رضو ه4-.ةمعنض عملا كلذ اند

 يربي

 صقان لامف دن شف صن ىفو ةدئازءامسأ ةسج ةس ىفئثبورضذ ئثفدنالا

 الاءام_شأ ةسهنوالام عومجنا ناك لاموضشو ع.درملاىلا لام فصنالاءايسشأ ةس+ تدزاذاو
 لثامملا فذحي لداقو ددعلا ىلعهنداب زوءانثةسالا فذ ريجاقرمشءىنثا لدعتلامفصن

 لدعتءامشأ هرمثع ولا ةهعمامولا لا فصن مل كو رع ىنثالدعتءامشأ ةسهتو لامفصتف

 برضددعل.قولاكفدرلا امأو ليمكتلا لاثماذ هو م دقت املا ءا شالا عدرفنيرتشعو ةعبرأ
 ةثالث ل صح رش عىنثا ىفددعلا بورضمىلا عمدجلا فمضأو هفعض لصاخلا ىلعدي زو سفن ف
 نيّتسو ةثالثلدعتأمثرسشع ىنثاو لاومأ ةثالث ىلا ى-ّتنب مدقتا عفرصتلادعبف نوتسوأ||

 بوا-طااوهو ةثالث قب لمعلا م3 نيرمثعواد#>ا لدعت ءايسشأ ةسدرأو لامدرلا عبو
 ولاكليمكتىلاتجاّتحا نا! منااهءفلهسعلاو (خلاالاومأواددعلدعتءامسشأ ةناثلا ه]وق)

 ءاشالا لمدولاملا لمك نيرمثعوةعدرأو لام فدن لدغتءام_شأ ةسءن ىلإ ةلداعملا تءجر|]
 لدعتءام_ثأ ةرشعىلا ةلداعا!تل آولاكدر ىلا ت>اّت-اناونيعبرأو ةينامتددعلاو رمش

 ىلانيةسسلاو فصنوننثاىلا ةرمثءلاودحاو ىلا لاومالادرفامردن:ة و لاومأ ةعنرأ |||

 تنايمكا 1

 لدعيد دعتانرتقلا نم(ىلوالا)

 لاملالم-كفالاومأو ءام_ثأ
 هدروأه_:ملقأناكنا ادحاو

 دد_ءلالوحو 1 [تاكتاهملا

 ةمسقب ةيسنلا كالت ىلاءام_ثالا و

 ُع لاومالادد_ءىلعلكددع

 هدروءايسشثالاددعفصنعدر

 . رذ_-> نم صقناو ددءا ىلع

 قيسلءانشالاددعم مز 3 ومها

 دب ل رةأاهلاثملوهجلاددعلا
 4 عل سش عومجاع هرمعلا نم

 انثااهفاب فصنفف هيورضمو

 لامه4-ءد رخأم_تدض :رفاقرمدع

 الاة_سجخرت الا مسقلا فصنو
 هفءعودلا بوريضموءمش فضت

 فصنق لام فصنالا ءامشأ ة سم

 رشعىنثالدعءامشأ هس ولام

 ةعيرألدعءاشأ ةرمثعو لاف
 دد_ءفصذ ان صقن ن رششعو

 عب عومشرذج نمءاي الا
 قيددعلا وءامشالاددعف صن

 ءامشأ(ةيناثلا)هبرقماوهو ناذثا
 ليمكتلادعفالاو مأواددع لدعت

 مي نع دد_علا صةنتدرلاوأ ١

 رذج د.زنو ءانسشالاددع ف مذ

 4م6 كل. ىةنتو أ اهغصذ ىلع قامل ا

 لوهلا يدا لصاحلاف



 - الاونيرائي درخ الاوارانيددحاولادخ /نايريناندسناكو مهب اك رتاوبتتا_ ١ دالوااملاثملوهجلائتلاوهجراخات
 درتساةدحا اوديازتءاذكهو ةنال:

وهوري4-|لبلاملارتسك ىلعوأ طخلا لب ةلاومالاةذعىلءام_ممالكسسقتنأنأ] .0 0 -* . 1
 راكناو

 05 ارش كى رضتوأثادغملا ىف هرعطت ىرجص هنلالا تارك نإ تن هحسسصتو هوذح امك احلا
 !وةب هيلاراشأ اكبر ضتوأ تا دره لا ىف هريطت ىرجي هناالا تابكرملا ىف ةعبسدحاو لكباصأقةو لام

 ( معا, ؤ رهام 3 دادعالا ىف لا ومالا ب رضاف

 دا. ه©6!ىىه ىلع نكو * نانوعمد “برص ضرفاؤ ريناندلاو دالوالا ك-ذ

 ىنعأه.فرطذخوأي_ثريناثدلا

 فمن برضاو ًامسثوادحاو

 ا الص امذخو لاومالا ددع * ىلعدعي نم »ردو اريظت مقا 9و :

 جراخللاىأ (لوهجلائنلاوه حراخلافهلوق) ىلاعتهللاءاشنا تايكرملا ف هحضون ىنأ.سوا
 ئثلاةبسنك ئثلاىلالاملا ة.سنناللووملائتلاوهد_>اولا لاملا ةلءاقمفوهىذلا

 هلاثمرأ ةاءا ثالا .مدحا ولا لاملاف يي رمل لاه كلا قا. دود الا نإ || بصنو لام فصتل خت وول
 0 تاير للا فا سدت ال ميال ئيذلا قام ددسؤدح اولا لا بورضمثاريناندلاددعوشو وج

 |ةفرعمدي رأودحاودجاو هديازتمدادعأ ع وم ناك اذاهناةمسنلا با,فكلمذقت (خلادالوأ

 ًادحلاثملا اذهىفو بولطااوهحيراكللاو تاقاحلا فصن فام هير ضتونيفرطلا عمجتاهتيك
 |برضاذاناذالاءافرطوأ..ثعومىلاضرفافد_>اووهو مولعمرخ "الاول وه<نيفرطلا
 |برضت تنك 5 عوشلا كلذ فطن ىفامميرضاف ئثلاود->اولاوه لص<ةرش الا فا مدحأ

 | ىهىتلا ةبلاوتااريناندلاداد_ءأعومشوهو لام فصنو ْئَد فدنجير خي تاقتاحلا فصنيف
 *ىةفدنلدهءيمدالوالادد_ءفام_ثاهاةضرفدقو دالوالاددعابنمعد ىهوت اةاحلا ةلزنع

 ددعلا فصن فددعىأ عمدحاولا

 هبأا اونملا دادعالاعو تى واسد

 ريانا ددع سراج ادخل ضم
 حردل ةعاجلاددعوه يشيل

 برضاف لثاسلا لاقأك ةعمسس
 ولاء ه 1 -« ب .وعم 3 2 0 30 ء ثلا و ا
 كلذىلءلاملافصتوْئملا فصنتم فاذاق 4-ءااوتااريناندلادادعأ عومج وهلامفدنو 98 0 0 لكن

 ||| لاقاكهتمسقجراخنوك,موسقم نمد.الذئنمف لئاسلا لاقاكةعمسح راخخنا نكمل يتلا
 . ريع ىتلاريناندلا ا هنعب ىهءاشأ ةعبس حرخل هءلعموسقملا يذلا ف ةعمسلا برضاق لئاسلا
 . [|| ةلداعملا تعج رتل اقاذاف ئمفصنو لام فصن لدعتءامشأ ةعمسف ءيشف صنو لام فدتءاهنع

 3 ًأوهىذلائثلاف هرشعةثالدلد_لامىلاتءع>رتريجاذاوافدنو ةتسلدهد لام فصنيلا

 5 ْ لصاحو ةعمس قى هنرضاقدالوالا ددعا ماعد ىهو رشعةثالثرنان دلل 4لاوتملادادعالاددع

 ٍْ : ظ مسفاذاف ريشعة سه ناكل .وبمامانعجولانال (4صقان ةعبرأ ]وق ) بواطملاوهبرضلا

 1 عو##نالةصفانىأ (كلذك ِهْإْؤ) ةعبرابةعب_سلا نم لقأ ىهو ةثالثجراختاناكمهملع
 | ةحبسسلا نم لفأ حراما ناك ةعيسست ىلعتمسقاذانوهدر آو ةسجن هوم منام

 - ||| ىلءاهلضف نيثالثو ةّمس.ل والا أطخلا فىفاثلا ضورفملاو رم: ىناثلا فلوالا ضورفلا
 " !|هلْوق) لمعلا مقوم عةثالث جرن ًأ ظحللا لضف ىلع مسقاذا نورعشعو هس ةرمثعلا
 , داد_ءالاددع عمدخاولاِب هرمض نم صاح م وسما اددعن ال (دالوالاددعا دحاوالا لصاحلا

 |حرخينبب ورضملا دحأ ىلع برضلا لصاح مسقاذا هنا مولعمو هبلعمو لل ىواسملا ةءلاوتملا

 || ددعلا فصنحرختةبلاوتملا هدادعأ ددع عمد اولا ىلعموسقملا كلذ م.ةوافرخ“ الا بورضملا

 ربجلادعبو ميم صنولامفصت
 رسشعة نال” لدن امال اهلا
 ددبءىه رمُدعهت الثءي كاف مش

 ريناندلاف ةمسىف هيرضاف دالوالا
 هذه بارتسا كلونوءستودحا
 ضرغتن اكن باط حارا اثمأو
 ة.٠.رأل والا طلاق ةسدخدالوالا
 كلذكن اننا ىناثلاق ةءست مهمات

 ىناثلاو ةرسسعل والا طواف
 امهندمل_خضفلاف نوثالثو ةّمسس

 نأطخلان يبو نوريشعو ةّمس
 له_-أرخآق د رطانهو نانثا

 7 || جرخد_>اوريغنم موسما كلذ م. هاذأق هماعموسقا ا لصح جب راذنا كلذ تفهضول ىتح كلا 2

 8 | ىذلاددعا | ىلع م.قاذاف ددعأا ف هندحاولا ةو>نالدحاولا فصن عم دد._ءلا إذ ىفدن ددعءادحاو 3 1

 ل [هنمتصقئاذاقدحاو هيلعموسقملا ىلعدازام لص هّتفع_ضاذاق فصنلاجب رخهفعضوه ل 0 ّ

 . ]| (الاومليعيددعتلاثلاهلْرق) موسقملا لص حيراخلتا ىفديرضاف هيلعموسقتلا قيدحاولا أ م 0 :لا حراما
 11 هليق) لم«#ئنا رو رولا ناره راقت ومدعلا ملاومالا ىلعمسةننااهفلمعلاو نذنلا لانا: ١) الرفأ

 |0000 ا دو صووت رسال ولد لامرتكسساب ةرقاعأ (ل تلا نارك ام ري رشعامهعوجم
 1 ظ اءولصاح نوكوهو فاسثلاو نيرمثعامهنوكو هول الا مولعئابفنيعستو مس لصاحلا ناكل

 . [|| ضرفافلثا ولان ةناءتسسالا عمنيلوهج | ههلقأوا_جرثك ىلا صو ةننأ نكعنيعستو ةتس
 3 أمجب راخللا نكي :رتعقانست و هرممعب رضاوأمشالا 7 :رمثعلكالاف امش .وهرمسعرتك الا

 ا .مدحأض هرفاذ نوعستو 0

 اشالا ةرمثءر الاوأ شو ةرمثعع
 لد.ءتالامالا ةئامو ثوامعسط سف

  ةريثعو  هيرقلاوهورشءانثارع الاوةيناعنيلاملادحاف نانا ئذلاو ةمبرأ لاملا لدعد ةلباةملاوريجلا دعب ونيعستوةس

 2ك
 00 أ



 ىلوالاممضعب لعجو روه_.ملاوها ذهل الا ىلعا.هاتستال ةئثلاثلا ىلع ةناثلاتمدقو
 مكعب واددعلد_ءتالاومأةثلاثلاو اروذجلدعتالاو هآةيناثلاو اددعلدعتاروذ_-

 ىبايخلار مم مامالاكنب زريملاءالضغلا ضعن جر خت سادقو لهسكاذفبطخاو ثالذفالخ

 409 بولا كر ةيفيكا وسلاب# ل ءاسمىدوعس ا نيدلا فرعشمامالاو

 لل اود ةئالل راسل همت شا از افاست ئار 1 كلتىفاهلن دعب ا
 (تادرفملا نمىلوالا ِهْلْوقل عضاو م هع ىف ك هغنب هيبنتلا اذهىلع ظفتحاف ءامشأ ةث الثولال

 ةفرعما+مدوصقاا(حلاءامشأ لدعي ددع إف لاهمدوا ذا فان اهرباه رهظأ ىثحا هلا ضءدىف

 ةمس»ىلاحاتالد_>اولا ئثلا نالءام_شألاقامغاو هفرطىفمولعمددعلاذا لوهخلا ثلا

 ءاي_شالا كلت نمدحاولا ئثلا حارسا ىف ةقيرطلا ىههذه (اهددعىلع هم سقاف هلْوق)

 بدحاصرا شأدوو ع صوأر سكصاما اوهولووجلا ءىشلا ىواسددد- ءةهمسسقلاحجراختال

 هلوقب ةطيسبلا لئا سما ىف اركتسالا قرطا ةنيعتايلا
 اتمد_ءنا ءازجالا ىلع مسقاو ه«اهمتدجونالاوحالا ىلع مساق

 لاؤسلا ىذةنادفام بسب #* لاملا اهيف حرس امئاف
 7 ملابس ةساهبالاا# رارقالا لاسم ىم َةلعسملا هذه (حجافاأبدي زارق أ هْوف)
 0 وهو مول هدي ارق اردأر أرقملا دك لاثثلا اذهىفرظنلا تنعمأ اذافاباص هولا بابكم راع نموباملا

 دقنوك فاش هتض رد هو لوهجتوهودب لام ينالا لا ةأودحتو رمعلا هكر اهذاو

 فلأ هناناونعدالا فرعدالو هسنم لوهجلاءانث:سالاضد أل وهحتوهو ءيدث فصنالا فان هلرقأ
 وهوبولل-طااىلاىدؤدديزاهبرقأاعثا هأ ثدحي ةفرعملا نمرد_هلا اذ_هو ْىمفصنالا

 كلذ فصنو ْئمفصنالا فلو رم هلام نال ْئمدرالا ةئادعس# واهل هلهبرقأام ةروريص
 2 ةعرالا هن | هس وافلأن وكيف ورمهلامفصنو فلاي زارقأ دقو ئثعبرالا ةئاهدخ

 اعبر وأم_ريصد لداقو ريسجاف م ”عدرالا هن ( مسج اغا[ ل دعب وفا. شالو هان هه ضرفدوو

 ددعلا مهاق فم_كملا هيف لاق دقو تادرفلا ن نم ىوالا هلمسملا نهوةت | ىسج واهلا لدعد

 نم زاكبرضتنأمد_ةتاكهطداضو رمدكو مدت 2 ةمسقب ان نمانه ىهوءوذلا ىلع

 هن عم :رااود>اولاتيرضاذاو فال ةنس مير روك ةلالاثلا ل داسلا ٠٠

 رفأافديزلهبرفأىذلائئلاوهو ناد امو ف لأ حرخىفاثلا ىلع لالا لصاحملا د تينسفال

 داق ممن العاو نات امىأ أروسغاام فصنوفل ا ديزلا ف ةئامعب رآ ىأةن (ّقسالا فاأ اورمعلهب

 ة-ءنرأ ل يقاذافةلداءملا ءاعا سم طرمشز هنوعصع) دقو نام اذا ىف رخو للمس ١ ارممكلانوفذ <

 لاقي نيدلُث لدعدع وم فصن ىل .واداو ءاماشأ هنالث لداعت نانثا لاقي 3 نيثاثونينثا لدعتءام_ثأ

 هت نرش ناو هلداعدامو ع.د درلا تفدحخ تش نا ف نضل ا لد اتم قفاثلئوادحاو ل دعو

 هلو ةينيعساملا بحاصكذىلاراشأ دقو هيساننامتدزو

 ترصضقاماذااهزوكريجاو أ« ترثك اماذالاومالا طحو
 ادعدفا مسالا كاذيدخو هع ادرغم الام لك-ااريصد ىتح

 لدمددعتادر لأ ن م(للوالا)

 اهددس ل ءامشأ

 ردأ اهناثهلووجلا يملا رو
 ورمعاو ورمءعلامفصت وفلأندي 7

 ضر فاقدي زلامفصنالا فلأب
 فصذالا فلأو رمعاف اشد زلام
 6 رالا ةئاع-خو ف لأدب زراف ء

 فلربما دعت و ًامشلدعد دعو

 دي زافأ عب ر وأستلدعب ةئاهست و

 2اس راورمماوناتت امو فل

 الاومألد_هتءام_ثأ (ةيناثلا)
 دد_ءىلع ءام_ثالاددءم.هأف
 لاومالا



 نخدم -*«

4 

 1 ناكناف سانج الا هذه قدر ف:تدرأ ناو واولاب هشطعتو هعم حت ندئا لارد_>اذكحمو
 ١ 08 حرط ىف ذ ىواسم اوأرثك الا نملسفالاحرطاف نيام ه_؛محورطملاو حورطملا

 1 أ زي تانك ناوأب شال الام قابلا نوك نششو نيلاموةسهت نم ةسخو ايسضأ ةثالثو
 0 هنم صوقنملا ىلع هلثم دزو هربجافءانئتسا صوقنملاف ناك ناو ريثكلا ن هلملقلا نامسساف
 5 ٌ 0 و با راسب همك رام

 ٠ ملعأهنلاو ءامشأ هتسالا ةسدخو ناعك ةرسشعباودلسا ناك
 18 © هن ريجلاهتسلا لئاسملا قىناثلا ل صفلا وب

 : س نينا اوقلا ىنععهبفاهقمحا وأ نيمدقتلا نتمنعملا »دارهم ءاهلاتشالاما رولا ىلإ هن :وسنملاىأ

 5 || نود ف ةءالضامداح ىأ /نيقاعو اعنوإق) 0 ءلاتالو وحلا اهبحب رضشتسن ىلا قاثلا ]ل صغلاو :
 1 1 ||| مواعمنم 0 الا هاظعأافف هإ لوق) ىى :رااندع ىلع عفا 9 ىأ(بثاص سرح و هل ]ق)بولطملا هش ريا ةتسلا لئاتسملا ف

 1 ظ | ىتحل اووايموا_ءملا طدره>وو هبولطمىلا لوصولا ةضك ف رعبل هبل مأتم لوهجتو ||| لئاقااوريجلا,تالووجلاجاركسا

 سد _دو بقانرطت ىلإ اسي

 ءاطعأاعف ركش ناعما و بئاص

 ىدوراهف نهذفرمصو لئاسلا

 غنولطملا ىلا ىدؤت :ىتلا لئاسولا ىلا ه:هذدح وفعأ(خلان هذ قرمصو هإف) هملا لغتنا
 ' 1لئاسلا لخ نماهدغتم ىلا تام ةءكلاو ة-> راخلانيناوقلا نمل ئاسلا هاطعأام
يش لوهجلا ضرغتف إو ) ةيري_للا فرطلا

اهعبط ىلع اا ة فيكلا ىف ع ورمش ( (حلاأ 
 1 !ٍ نوك

 0 يااا نما نج هرقل الود ضاحالم اي اماظخال هلاؤسلاف فرصتلا ءم مف ا اسولا :,مبولطملاىلا

 1 ١ | ليلو ابعكهتضرف ةبسكلل اب هغصونا والام هّدضرف ةمعن رماهفصوناق لئاسلا مز اكلا سام و

 00 نم هريغ لن أق امهن راع قءوكلاندارملا سياذأسشهّتض هرقسانجالا هذ_هىساناعدفدد لا اونااكلذ ىلعاكل ا لاوسلا

 30 (ةلداسعلا ىلا قل اعالا كلتا لاوسلا نمد :لاونم ىأ(لا اونملا كاذ ىلءهْإ ف ) ساند>الا وذفرطلاو ةلداعملاى لا ىمْمل

 0 هلق) نرتقلاودرغل نيب ةرادةلدا_ءلا نال ىأب سام ىلءنيسنجوأ سل سنجةلذاءمىأ كلذلفمدازيو لمكيءانئتسالا
 ١ نيفرطلا ناوهو بواطملا ىلا لوصولا ها ءفقوتي ل-م نا بف عو رمش (حلاوذفرطلاوأإ ساد الاوريو او هو رخ"الا ىلع
 3 ١ فرظلا ىف هل ممداز ر وفا <ىأل مك انئتساا_ عدحأ قدح واذا نيد واستملاىأنلداعتملا نفور طلا قة واستملاةسنادتملا

 001 طخلا لئاقمرب+انمهدسنع ىمع-دىفاثلا ىفةدان :لاولوالا فرطلا ف لممكت اااذ_هو رخخ < الا كا ::لناقلاوه واهنه طقشت

 1 ١ ءاشآ هرسثءولامىلا ةلداعملا كدت ههتناولاك ةسنامرومأ نيفرطلا ىناكاذاامأو مدقناك ء.ل 4 0 فيينا
 3 بالد ىو سدو سفح ياو

 0 اهريطنحا رطا وايدشالا رمسعل والا فرطلان 24 رطافأيستنب رمعواس جرد نيس لدغ ل واتا دوفملا ىعمت لئاسم

 3 محا ازه ىعدوءاشأ ةرمشعوا مرد نبستو لامني. ةلداعملاريصتقرخ الافرطلا ن م 575 اذني منيع
 ىئمدوخات الد ىهونإ_سدجو

 0 لمعلا ةلوهسامهتدت افو همضاموعوفو ةرثكل نيذهيلعلا سئفناوع“دقو لاقل ان حال طصالا ىف

 0 الولاملاو:ىةلاوددعلا ىلعةءنمةتسللا لئاسملان ا مدقت(خلا ةلداعملا مث هإوق) بواطلل لصوملا
 | كوالافةنرتقم ةثالثو هدرغم ةثالث همس ىلعدي زبالا دارفاوانسكر ئاهنم ةلداعم ارو ناكش
 |نمةدارلاو الامل دء.ددعةثلاثلاوالام لد- هن عود ةيناثلاو ءامشأ لدهد د دعت ادوغملا نم

 اددعل دعت لامة _تداتسلاو الام وادع لادعت ىم *«_بمايأتاوالام وأم_ثلدعدد دعتانكرملا

 لاق تدح كلذ فااخضام ةمننع“ املا قو فصالات ترتاذهأشو
 راذجالابلا اونمالا لدعتنأ «ىراجلا حال طصالا نامل وأ
 ادارلام-هفافاهيلت ىهف « ادادعالا تلداع نكست ناو
 ادف حام لءاهؤوأ تن كتف 5 اددعرودللاب لدامعتناو

 1 اا قهلام_ممعتارذك او ددعلا ىلع هس فآزو هفرمشل لاملا نا مالا نبا هلاام ىلع هوحوو
 3 ًااهريغ لعام من لداسعتلا|هبف ىتلا ةلثسملا تمدق فياضتلا طابتراهيرذجلا طابتراو طالساو
 يتسلل 55555---- 22 ل 1 1 م ومعمل

 1 دقو

 تانرتقللا



 ذي 2 0

 نمصوقنمهنااضقانهنوكىنعموب رمضلا لصاح ةلج ىف ل مخادهنا ادئاز هنوك ىنعمو اصقان

 نم ىنئتسملا ناصقن دعي قابلا ب رض لصاحءاذثتسا همفام ب رض ىف بولطملا نال كلذو هتلجأ

 الد لك« ب درضا ذاق4:م ىنئثتسملا ناصقن كعب رخ الاه:مىنثتسملا مىاملا ىف هنم ىنثتسملا

 0 هرضورخ الا ىنثكسملا ىف ه-:م ىنئتسملا برضبب واطملا ىلع لصاحلا داز ناصقن

 رخ الا ىثةسملا نم لك اممم ىنثتسملا نملكبرضاذافوخ الا هنم ىنئتسملا نمقاملا ىف
 || بورمضم عم بؤلطملا ىلءادت از ناكدقام «:م صقنال والا ل_داخللا نم لالا صقنو

 ”ىأ (ملا سانج الا برضاف وق ) بولطملا قمل دازب و كلذدرب نأ ىتمنمف ىنثتساا ىف ىنئتسملا
 هكا و هل ثم ىفدئاَرلا برمضن م لصحام حمجا وةسكرملا سائح الا برضض ىف تفرع

 نتم_ساو ناكناهسكع ءوصفانلا قدي ازلا بمض نم لص >امواه نم لك ىفءانئتسالاناكنأ

 لصاحوه هدم ىنتثتسم صفانلا عومجلانوك ل احدتازلا عومجلاق ديازلاعومجلا نم عومجتا
 اذامىقد امهتيقلأ نالثاه6صقانلا عومجلا هدبا اومن ولوبولطملا برضلا

 م حيراخختا ت تاطفحو ناصةنالاد تمسسق وهن ربجم وسلا فن اك ناقءانئدسا ةم-سقلاق ناك ْ

 نمهمسقلا جراخثحرطو هياعموسقملا ىلعهددسحو ىنثتسملاو هو هيروم#لارادقملاتهسق

 ةسجروبجلاةمسقنم حيرادلاأم_ثنيرشعىلعلاومأ ةرمثعالا ىعك ةئافلوالا ظوفحلا
 فصنالا لاومأ ةسجت ىتدلوالاعيراخلنا نماهانمقل أ اذا ءيتفصن تسلا ة هس نا
 الق درطلا اذهب لمعلا نكع ملهيلعموسقملا فناك اذاءانئتسالا نا ىنتيالو ب واطم اوهو:ئث

 ليووافع ومجلا ىلءةمسقلاحب ناغ ى متءسأتالصغملا ىلعتامسسقلاح راوخنا نممدقت

 الاه هرمّدع ءرغصالا# أيش مظنعالا تضرف درو كاملا ىلع ةميسعلا 44 راخدخ ون زتاوسعد هرمدعلا مقا

 تدرأ ناوأس الا رم ءريك الاوأ شرغصالا تض هرفاذا الا ةمسقلاو ةاطاعملا.ل ملا كذكعمل اش
 كإترذجامأ ةيسسنلا ل صاح جراختاوهيلا بو ساما بلع بوسنملا تمسق بتارملا هذ هةبسن
 ناكناوةمسنجلا ثءحنماهرذجالفةئثلاثلاو ىلوالاكدرفاهمع“ ةمت ص لكنا معاق سانحالا

 كنا كلذ ىنعمو ةعبرص بتارملا ع..ماعب ص ناك اذا ئثلا نالةب ددسعلا ثمح نم كلذ 4
 | ه-غتىفلاملاتدرضناوجاوزالا ةبتيصنموهو لام خه سف: ىفءىثلا تيرضاذا
 ةبترص لكو بجوز ةبت ص تشد والا هسفن ف سنج بر ضدالاذكشهو عباروهو لام لام لصح
 نماه در وةيددعلا ثمح نم كلذاحل نكت منا و ةم-سنخلا ث مح نمردحاهلف حجورزاهمع»

 بعك لا1لاملا لامولاملا لام لاملا ولاسإلةبسنلاب ئدلاوهواّدت سف صن ىع»ةمسنخلا ثمح

 0 والارز ردح مسقاولام عاب 0 هسنخ لام عب رون اكرم نك اهعمناك اذاو ىعكللا

 دوأ دا بنتا ارملا كالت عج هلأ او ناثثا اوهوح رخل ارذج ىلعءاشأ ةنالث وهو

 هسنم ىبثدسملاد 8 ءانثتسا نيءئاجلا د>أىفناكنا و ضعن ىلعامضعي تفطعالا ورهاطف

 ل ةولف هما 4 ومجناوخ "لانا نمءانثتسالا لثم تصقن وبناجلا كال ىفءانثتساالد هلا

 تصقن كن اكف ةسمن اع ئعةمس باو اف هرمثعو ةرمثعيلا ةسجالاءانشأة ع 1

 ذيب عمجأ ليف هول و ب واطملا حملا لصاحوءانثتسالا لطبفءامشالا ىلعتد نودرتتملا مومن

 رذدج عجحا ليدول و عدس دساعصن و تاعاس تال ناوخلاف و هب 2 ا

 هرمعرذدج الا ند امرد>و نوعستو ه 44د :امناوخلاو هرثءرذجالا نيتك امىلاهرمدءالا نتن 4

 لوالا نمءانثتسالا عفتريفوخ" للفشل تتان عرس لال

 لوالا فرطلا ىف هل سناجت مدعل هلا ىناثلا ىفءانثتسالا قسم ود :ريشعن تن املا نم صقنن و
 الا لا لا ل الا ما للا اا

 قاهضعب ساندالا ب رضاق

 دئازلا نم صقانلا نثتساو ضد
 قءول وداد_ءأ هرميعسبو سؤ

 الامالا ةثامام_ءثالادا دعأ ةرمثع
 امسثالادادعأة سه“ بورضمو

 كسول امشالادادعأ هعيسف

 رسثعىتاالالامو اددغنوثالثو

 لاو مة عد درأب 2و رضموأس-ث

 7 ”الثىندشالادادعأ ة هّمسسو

 افكر عانت ادادعأ ة سجن الا ءاشأ

 ةتسالاأ امهشنورمعو ةيناع و

 قو اددعمالثوالامني سيق

 قرم اذااميلطة م سقلا

 موسقللائواسي هسيلعموسقمل
 ىلع .موسعملا سنحددع مسقيف

 ددعو هياعموسقما سن> ددع

 ف خسف وام سدح نم حيراخلاا

 نموسقملا قلم



 انف

 ||[  ةمسق يراد لاومأ ةثالثرعا يأ ةسجنوهو حيرخام ع.يمعف هلع موسقملا ىلا حاولا

 حجراوخىأ كاذكح سلف سكءلاوهوىناثلاامأو داو سنج ىلع هري_:كملا سانج الا
 1 مزاب ىذلا بسسانتلامدعلعومجا ىلع ةمسسقلاح راخ ىه تسل تال. هفملا ىلءتام_سقلا

 ' (| ةتسولاومأ ةريشعىلءناموسقم ناثشال ةماناوقب ةم_سقلا هذه نءربعت موسالف ةمسقلا الو ريبكتلااسباتك ىلالوكوم
 | ليسصافتلا كاترامتهنمفطاقن تحد _لعرتمنم ( ريبكلاابادك ىلا لوكوم ِهْإْق) باعك اهملا تهتنا ىَتا تابرم لا تناك
 5 : / ىفامأو لاقاكني_مدقالاءامكسحلا راكفأه_ءلاتهناام رابمءاىأ (تسلا ىف 'بلمم هلوق) تسلا ىف رصف ءاكسملا رلكفأ
 "|| ةفلاخت تالوهجلا ارسال ىرخأ قرط ةديدجلا بتكسلا فو كلذ نمدي أ ىهف رمال سن ءاي_شالاو ددعلا ىلءاهؤانبناكو
 ]|| ةينيمسايلا بحاصلافاك(خلااهؤانبناكوهإْوف)اهيلا ةعجارل "املافتناكناوقرطلا كال || لودجلا اذه ناكو لاومالاو
 ا رذجلا مم دادعالاولاملا *“ ري-ارودي هثالثىلع لصاح ةم_سنح ةفرعع الفكتم
 || ةسحت ىقءايشأ ةتسان رضاذاف قيسا« مولعفاه ددعامأو لود ذههب لفكت همسنجلا ناببف هتروص هذ هواراصتخاوالموست || هنمةم_قلا جراخنخأو لودجلا نمبرضلا ةيفيكن اب ىف عورش(حلادحأ ب رضت هّإوف) هاندر وأاّتمسفح راخو !هبرمض

 || قالتلحىلا لودجلا فعجريفابعكا نوكامأو مة قتامم ةموا_«منوثالث لصاحلاةلاومأ
 1 : اعبر نيعيرأو ةعسست ىلا مةنملودجلا اذهناكلذو نيروكذملا 1 3 دحاولا| ئشلا | لاملا | نيعونلا برض جراخ ف موس صريغص عمد مهوهوئىدلاو لاسملا ربع

 3 1 3 0 0 ب ٍ - 2 . - « «

 ١ ئثمع داو مث ئتءزجمن لامءْزسةبوازلا عد ص تدق ىمأرلا نعالا لاملامأ سعكلا | لاملا | يلا لاملا 0 17 وا 00 باو ز ىعواس ةيرأ لاما فوم هريحا هرخا ةوساتلاولا
 0 لوزتلاودوع-هلا فرط ىلع ل ةم ىل_بلسلا نم ةسعطق ىأ لام مث سلا | هرب | هز | ءرح ادححاولا ىسلا| .ةرخ

 0 : هل 2 6 50 هأةولؤ : 1 ا بعكلا| لاملا يذلا ثلا --
 1 3 «زجو ئءزجودحاو وئدولام قف الاىلف_سالا هبناحقودحاولاو 1| |دحاولا| ءرح | ءزح |دحاولا| ئشلا | لاملا |دحاولا 1
 "|| ناكاذاهنامواعموهيفانو رضمىناثلاو بور ضمل قالا ىعمدقولام||| ك ,|__| داملا | ئتلا .
 ١ نورمثعو ة سه برضلا لصاو فى تا ىص سند ورمضملا نم لك 0 5 43 دحاولا| ئشلا | لادا [مكلا| ىلا | 3

 3 : : "عض عرد نم عون لص ءرس [دحاولا| ىلا | لاملا [مصكلا| لام | لاملا "لأ عيرملا ف موسرملا لا لات درضا ذاق ر يغص عدد ص ىف عضون لصاح لك ب يعل كلا
 3 6 هد_<2لاملامح راحل اق قفالاع.درملافموسرملالاملاىفىمأرا لاملا : لاملا 0

 0 قلالا عب رملا ىف موسرملا ئيثلا فه: رضاذاو امهماما قتلا ىف 21 0 دحاولا| ىلا | لاملا

 3 1 ئّدلاءزسىفولامحيراخناد_>اولا فوك اذكن عكحيرادتاذاضدأ 7 نو
 . ع' . «(٠ ووو 7 0 2 7 25

 00 ا ىمأرلا بناجلا نمئذلا تبرهضاذا كاذكودسحاولا جراختافلاملاءزج فو ئذلا حج راحو ١ : هيلا 3 : 31

 1 ظ علضلا ىلءأ ىف مسر هدسحت برضلا سكءةم_سقلا نوكلواعب ىمنبرشعو ة سم عال ضأ ! نم برضا | لصاحد دع لصاحلاف ||| ةسم مقت ىتحا ذكهو اهمامااهدجت لصاو لاذ قفالا بنا ىفةموسرملا ةسسجلا بتارملا ىف رخ الاف نيسنجلادحأ ب رضت

 ١" [|| ماض ىف عضولا سكع حلا يسمن الامهلوأ نمىناقوغلا قفالا عاسضلا فوأي_ثمتالامرسسدالا
 برضلا فو ىسًأرانه عالضالاريمعتناالا برضلا فل مءلاك ةمسقلا ىف لمعلاو ندب ورضملا
 حيراخناف نرنثا ىلع ةسعيرأ مسةتف يلام لعلام ءازجأ ةعب راك م وسقملا سنجل ددعتاذاو ىتفأ
 هلوق ىنعماذ_هوبرضلا فكل ودجلا نذاّمىسنجامأو قم_سالف ةينئتلاامأ لام لام آزح

 ناو هرقل هذهءانئتسالا ةلّئسمنايبلا ف طسودقوملا برضاذاامباطب ةمسقلا فوق -الا
 ظرسشلا نيد ةضرتعم ةلجس(حلا ىنثتسملا ىع“دوه]وق)اهدحأ ىفوأن دبور ضملا فى أ (ءانئتسا ناك

 ملامو هنم ىننكلافاحالطصا مهب ر ضو هنم ىنثق لاو ىنئتسملا نم لك ةيم-نايبل باوجلاو
 قد ارلا برمض لص احواسصقان ىمعسن ىتئتسا وادي از احالطصا ىمم-دال ص ءانئتسا هم نك
 ىسدف هسيكعو صقانلا فد الا برضامأو هلثم ىف ص قالا برض صام ارماَز ىعسد هلم

 نيب ورمضملا تمام ىف عفاولا سنج
 ىبثتسملا ىقسد و ءانثتساناك ناو

 اصقان ىنثتسملاو ادئازهنم
 صقانلاو هل ثم ىفدُئارلا برضو

 صقان نيا اودناز هلثم ىف



 امني ناكنافالوأ لضفامهنيبناكءاوسلوزنلاةإ_ساس ن مرش الاو دوعصااّوإ كس نم

 وهرخ "الا بورضملا ىلا دحاولا ةيسنكمملا نيدو رمضملادخأ ةبسن ىذلا لصاخماىأ(رذبلا

6 
 تس جسم

 لضفلا ىذ فرط ىف ىضفلاددع ىف«نوكم ىأ لبضفلاٌ 3 سلب نمانوكباف رضلالصافل
 حيراخلاو لوزنلا فرط نم لضغلاوذ عاب رلاوامءابررخ” الاوامث الث نيدو رضا ادح أ ناك اذا

 فرط ن م ناكن او ءزي-لا طم ل-ضفلا ىعم ىلا فاضد نال وزنلا فرطىفىأ هسنح نم
 لصاخلا هْلْف) ءزججلا ال هعم نك ليالق در هيشفابفرلل قي مشا رام محجراختاف دوعملا

 فرط ىف لل_ذغةلاوْئدلاساوهدحاو هنعىل-ذغد ى ءاهنىباثلاو جابر لوالانالردلا

 يىعاي_سلاىناثلا ل ضف. است لوالانالفالامهنوك اما (لاملاءزلصاخلا هل ْف) دوع ىلا
 اهددأب :وأام-مبن رتقااذاو لوزنلا فرط ىف ل_ضغا!نالف أ زحدن وك اماولاملا سا ا هنيئثاب

 | مضاو همك لاملا لامعز 2 قبعكلا لام عيركرسك
 نييقرقالفالاونيفرط نمام-مناعوضوملاوىأ (لضفام نب نكي تاو هق) 0
 سدح سن الافو لوف) ةشاسلا عج ةقب رطت لك ف قد رضلا لصاحذاهمدعو لضامتلا

 اذاوداحآ ةّمسلاومأ هن الث لامر ؤداحا ةسخ لاو 13 .خ قلاملا هس (د_ح>اولا

 عما الا نمد رغم لك ىفا هدح أ نمدرغم لكن رضاو اهلثم ىف هرثك- ده نتا رض تد رض

 ةعبلت ةفايصألا نمددعىأ ْئْدلا ض هرفي ناد الان كلذ لكرهظد وساوخلا نكن ل-صا وحلا

 باطاقرن ! ىبعاسنح مق2نا تدرأ اذاق ( خلا لمسدغتو هلف) كاذكهؤزجو هدهد بتاوملا
 هذقت أن فبرضلا سكءامنالذم_سقلاحراغوشو موسما ل صدف هملعموسقملا ف برضدام
 تناكن ا ةمسقلانا هل صاحورخ 1 ىلع ىلا جامت>اريغنمةهسقلا جر اخذخأ هنكمأ هطداضو
 نمحراخناف موسقملا ناك نات رخ "الا نعال ضاق نىهوسقملاد>1 ناكو طقفنيمناخلادحأ ىف
 بهكملا حيراخلتا يءكسلا لام ىلع بعكسلا بع 5 لا. برضا اكس ناجلا كلذ ف لضغلا سنج

 ةبدقنوكتذ :د2-هفمحو تمكنلاه بح راشلا نمكتلا لابغزل اغمق : بعك لامءزحو

 ناوهيلع موسقملا ىبعموسقملا اهب نضغب ة_هت ص ىلا موسقملا ةم_سنك دحاولا ىلا هءلع موسقالا
 بع لالاخ ىخآ ف هرط ىف نك-لاضدألضفلا سنح نم 4  راذناو هماعم وبعمل لضافلا ناك

 ا لا بعك لام ءزح ىل_ءسرعكملا لامءزجو نعكتلا ءزس جي راكلا بعكلا تعك لام ىلع
 زواصلتلا م سقم ا ةيسسنكد حاولا ىلاه داعم وتسع 4 ةم_سندع محن رود 01 6 راملنا

 حيراذناف لضفامهنس ن كل ناو ةبسنلا كلتهملا هّتيسنرمددازواترخ“ الا فرطلا ىلا داولا

 فرطلا نمر ”الاو فرط نما د نوك.ناراعمج نيبنالا فت ناك ناو دد علا ةت ص نم
 م ها هه 6 <

 لامءزىل_عسعكللاو عكلا نعكل امءزجيرادلا ب عكملا لام ىلع بعكسلا ءزنجف موسقتاا بناجف نكلاجراذتاوه عما لصاحو هلع موسقملاو موستالا ةبترص نم اكعجئافوخنال
 كلذ راذتافددعلا نددح اولا ىلءسنج ىأت م سفاذاو بحك- لا ىعك لام حيراخلا ب ءكللا

 نك سنجل كلذ لمح رالناو هدع وأ هووق س يني زا سول تي هئمعب :سذجلا

 تراطلا تكلا ومو دياز زال و اد وكمل بلال الا فرطلا ىف

 اذاق سكعل !ىلعردد مدا نكسلو دحاو سنج ىلع ةزيثك اسانجأ مسقن نأ اننكع نو ب ضكنلا

 كك ظفاناوملا رك ذب ىيعباذكواذك ىلعموسقماذكنسنح همف لاق د تللذ ل_ثم عو

 نمااكمسقنان اقنا_ةشىلع تاعك ةتسولاو دا ةر تكفل تالا امان ه«بلعموسقةملاو

 ةبسنكت امو بقم ا عممجي ىلا سذج لك ةمسف نم حرخام عجب ةيسستو نمش ىلء ني هنيكلا

 ىذفرطفف لضفلا سنج نم

 لاميىف لا ل لامءزعف ل_ضفلا

 ءزورذ جلال ضال بغكلا

 لام لاق ل تحك لعل نك“
 لاملاءز ل_داملا ىىكحلا

 نم ل -تاخلاف ل_ذف نكمل نا و

 ف درط لمسبصعتو دحاولا سوح

 لامعالاق ابو رذمملا واديسفلا



 ةيسنك ىعكلاى الا !!لامةمسنف

 لاملا ءزجىلا ئذلاءزبو ئنثا
 ءزحو بعكللاءزس ىلا لاملاءزحو
 لاق لاملالامءزسىلا بعكلا

 تضرفولف هحرشىف ىثعرملا
 ناك الثمن:فثادحاولا ءىثلا

 ةينامتبعكدلاو ةعيرألاملا

 ءزسناكو رششعةتس لاملامو

1 

 ٠ 000 بلاءوس ىلا هةءسناملاملاءزس وءوشلا ىلا د>اولا

 | ةثالثءوثلا ناكو لفارس كوأ اصخكا د دعةلزنملا تناكءاوساهند وهند ةمسنلا فاطسودحاولا

 |اثاثئذلا ناكو لو ضورفملائثلا ىلادحاولا ةبسنكدحاولا ىلا ثلثلا ةبسسن نال ثلث هؤرزخ
 لوزنلافرط ىف لزانااف ثاثىلاد>اولا ةبسنكدجاولاىلا ةثالثلا ةمسن نال ةثالث هو زسناك
 سةما_سنكو ىعكملا ءزسىلالاملاءزحة مسك لاملاءزجيلا ئثلاءزسة مسن ةبااوحءاضدأ
 . [|| ىلعةينبم ةيلاوتماهلك ةعبرالا لسال سلاف ةياهنلاري_غىلا ا ذكهو لاملا لام“ .زىلا يعكلا
 "||| اهتريستعاناوح امص ةيلوزنلا اهزانتفاروسك ةيدوعصلا لزاما تري:ءاناك:االادحاولا

 |0011! فر طلزاك ةيستاذتمدوعصلا رطل زاتمنااكو سكملا, 2 رلوزتلاا زان خايب || ف ف صنلا ةبسننال افصت ئثلا
 1 ةيهانت هريغةدحاو دل اس نااسإسلاريصت ثم<ءالولا ىلعةيسانتءاضد أن اذر طلا لزانخ 00 اة

 ْ | ئئتلا فا لاملاةبسنكول || لا ىلا سعكللا ةيسسنكس كلا ىلا لاملا لام ةم_سن تالثيؤر ايلا ةم--:نال اء رلاملاءزسناكو
 5 أدب _كولاملاءزىلا ءرذثلا زج ةبسنكو نول زج ىلادحاولا ةيسنكود >اولا ىلا وتلا ةيسنكو دحاولا ةسنكحاولا ىلا عن رلا
  [زادحاو وأزج ىم-دوادرغمنوكمدق ل زا_ذملا هذه نم لكوا ذكهو ىعكرلاءزسئلا لالا ءْزح انت / بعكلاءز ل

 ةطقلب قطني و اعو#توأ ىنثماددعتم نوكمدقو ةلوهجلال ازانملافاسكوأم-ث دايس ىلا ن نُملا ةب-سننال
 ||| هنمذخؤر(جلالاملا لامةبسنف هإْوق) لهتستالوربدتف هئازسأو مث قزح و لاوم أ و نيلاك دحاولا ةم ذكدحاولا
 ِ دقو عومبجملا بسانتوالوزنو | دوعصاومسغن ىف ةل اس لكسب د ما و ءزسوةيناقلا ىلا
 : امكةنمت سلو فنصملا,ةقح# ةرامع (خلا ىثءرملا لاق ه]وق)هتلع ل 11 3 ان فصت لام لام
 1 |0001 قلنا سلاف مور الودس لا نم<ةدقور هاظوه بتلن د>اولاىلا غلا

 [٠١ كورأاذاومق) هبنتقمانمدتىذلاهجولاىلءالوزتوادوهصأ تاس ت١0 |١٠ رشعةتسلا
 0: ا ةرانهنالعا .(حلارخآ ىف سنجبرضأ] ك1: 5 ( بستر / نع 4 7ك | عاون الارئاس

 ! ايش بكفر شراك وس مدس 0 0ك ىتبا | ةدك ةفر .م ١ ةراثو [تضصاخلا "ثلا جسر جو جس"
 5 وهثلا ككاو قايشا فره ناثلاومتقتامثف رعد لوالاف هلال 6 | سمكلام

 ||| عجاىأ (خلاام_متارم عجاف هْْوق) لوزنلا ب ناحوأ دوعصلا 0 1 ' [|| بناجهبهدارع (دحاو فرطفهْإق) هيفعورمتلا ديرب ىذلا 07 يل ا م
 نال عوم-4لا ىعمو هب رضاا لضاحو امنت نم ىئددع عكارسوم/ نمي || ا
 2 لاومالا تخاناذاف ضءبكابضءءاهظافلأةفاضاو هلزانملا ب : 0 ل

 || تكرتوز معك ة ثالث لك تذخأرثك أوأ ةثالد لك ةدوجوملا | | ل بمكتب عك
 ]| كلذ ىلاءزجلا ظذاتفضأوام_هلا<لاومالآنمقاملاو ناعكلا تب ا ل 0

 | الانيبورضا!ىفنكيلفرصتلاةلوزنلاة|ساسوف تنك نا. يك تر ىرإ مم || .مو] كاملم
 نمي ننأنعدازامذروك ذملارييغتلا عمامّتفاضا يأاموعمدأ| 0 5ج | يدا بلا
 1 00 او.مالا دب لام نفس ا

 : َق !لامود ركف هذمع فوطلا كلذ ىفهبنرتقاامام انما دك نع ل 2 ا
 ُ وكلا سك لمن رم يكل يس طاع 3 13 بكب مكب مك
 ٍ 56 1 هك مسا ط|لامءزىفلاملا لامءزدك ل وزخلا ىناحقاذكو رخآ ىف سنجبرمضتدرأ اذاو
 1 ءزجعدر فلام لا لام ءز ف مزكز عل اريمكلاب رض ل صاح ف مضت :رمتكللايثرتقأ نا اذكر عجاف 0-0 3 ناكناذ

 0 ا اوفر كك كك نرش عدنا و ولا



 نر

 اهينانثلاملاو ذا الا ةلزنعتتارملا وأ ئَملا نال ةبعرغلا لزا:لا رئاسة سلع ساق ىأ |
 اهنماهؤام« أذ توت عورفاغادءامولوصأ ةثالثلاهذهو تائااكامثاان' بعكلاوتارشعلاك |||

 ةعباس ىهو ايعكونناامري صد نعكدلا بعك قعيدلا بو رضمىأ (ابعكو نيلامريص:هإوق)

 0 ل لانرتس ل !١لاملامىأ ةستر 1١ كالت ىفءو ثلا برضى ل_صاحم تَتاَرملا ْ

 5 اان عك ةءةرملا كلت فهي ورضمو تتارملا ٍذمان ىهؤامعك نانا قا لادياب

 ثلا نيد ةيسنلا فاطسولاملا نو كلو ةه_ساتلا ةيّرملا ىهؤابعكا اضيألوالا لالا لادبان

 مطسم ىواس نفر طلا رمت 0 اا ىلا املا ةيسنك لاملا ىلا ثلا ةبسن نال سعكلاو
 ةيترملا ف ناك كالذاذ هن ىفلاملا يرض ل صاع وه ىعكلا قئذلاب هرمض لصا ف نوط ولا

 ةيسنك ةيناثلاىلاىلوالا ةبسننا |_ملابعكن يلاملادحأ اريصد :م لام فلام ىأ لام لام ةعبا رلا

 لام ىلعكتلا ةيسسنكت كلا ىلاءوثلا ةيسسن نالامعك امهنم لكريصد مت ةعبارلا ىلا ةثلاثا
 2 3 سلا ١ ىفناك اذلؤ بعكللا ع. يهوه ب 39 لام ئذل لسخيمكل ٠

 فئصا |لاقاكاذكهو اّتعداسىلا ا ّتسماخ ةمسنكب تارملا ةثلان ىلا ئذلا ةبسننالابعكونلام
 ةذوحأمةيسنلا نالاّتفاضا نعةراعوه ضع ىفاوضعب لزانملا هذه برضنا كيلع قالو

 دن _عوةنالت باع كلا ددع تن رض الات فرعو ةلزئملادد_ءتاهجاذاو روسكللاك اهمف

 يدهاظ د لع يش :رعواه سند ازمات ياذا وةلزناا ىع”ددععوم اوني نثا ىف لاو مالا

 دحاو ىقدناو هملا لالا طفل ت غضا نانثا قيناق باعك لاددعح رام اوادب أ ةثالث ىلعددعلا

 مسقاق ىهضامد اعلا زنك .ةاذاقنيلام قابلا ىلا تفضأواد>او جادت ن م تصقن

 َ باو ةثالثلا ع نمانستلا ةافده او قاتلا تاعك ل!نم ةثالثحراخلناف ةثالث ىلءددسعلا

 ةثالثو_ساسعكلاوداوهسا عدلا نال ىعكللا بعك لاملامراصن يلام قابلا ىلا ءةضأو
 بحاص كلذ كح دارا دقو نانثا لاملا سا نال لا جان ماندي د عل راامهعوم و

 هلوق ةيثيع#املا

 ىلل_ماش ظفان زاا لامقم ه لزاما فدعبل وأمن

 لا_هدنسا هل ساولكو دع لاملا هملد ىلوالا قرذملا

 ادد هاد وكام د ادي ةماع بكراذكهو

 0 دزانمزفن هت رضامو

 اركذنامىتهلال نائثاو *« ار 0 لكل ةثالث

 هلوف) لعأهللا تاما لا طفلونينثا ىلعل زان ا ىفديزباللاملا ظفل هبينت#
 ةب_سنكو ىعكلا ىلا لا لاةيسنك لاملالا ءوشلا ةم_سنفءالولا ىلعىأ(ةيسانتم لكلاو
 ىلع ع .يجحلا و بعكلا نمكى اب هكللا لاكو بعكللا لام ىلا لاملا لاكو لالا لام ىلا بعكملا

 دوعصأا و ساس ىل ؟همذ عل ممم || هذهودوعصلا ىناجفةبامئااربغملائ دلا ىلا دحاولا ةمسسن

 ةدابز ةيسنباتحتامديزأ ةلزنم لكف هءاعو ةصخا ددعأ اهلزانهنوكت نا ىلوالا ناتروصافو

 صةن1هإ زخم لكن روك أهلم .هام ساق ىلءوار وسك ا هزانمءض رمت نا ةيناثلا و اهملعاهةوفام

 ءزحم لاما .زس مودا اءزساهفرطفلوزنلا سلس اف اهماعاوهوفام ناصةنةيسشاهكامأ]

 اعو وأ ىنثموأ ادرغمءزجلا طفااهزائمىلاافاض مىلوالا لالا اهننعب ىوفاذكهو بعكلا|||
 ضرفنادهناالا | .كوااصكك ضرغي نأ اما ةلزغم لك ىنهيلا فاضملا نال اضداناتروشالا

 ةينسنكد بحاولا يل اهتيسسنام يذلا ءزسنال عض ول قارا دك نطرفناورمست هوز ردا صح

 ةقلقسف

 اعد ->أ مل ابعكو نالامرب- 2

 عباسف ايعكامبنم لك مث انك

 اهنمانو بعك- اناا 1

 اهعسانو بعكلا نيكحلام
 اذ_كهو كلا لفل

 ويست سام لكلاو ||”



 ةقرعمقثلاثلا ل صفلاوي

 * راهن الا ضورع

 فةفلوالااماران الاقامعاو

 ةتاحرطتاو ربلا اشر
 ردت ةداضعلا ىتَشُثنمرخ الا

 امهم ضرالا نمأسش ىرن ناىلا
 نيباذخ هعضوىلءبالرطسالاو
 ىواس:ءودلاكلذو ْىلل_ذووه

 صناةىناثلاامأو رهلا ضرع

 هريودتر طق ةلزنع نوكمامرثنلا ىلع
 فمصتنم نءاورممم المثى لاو
 ىلا لى-_هءل4هالعاد_عترطقلا

 قرم مار ظنا مه ءبطدرتبلارعف

 طختارع شم ةداضعلا ىترقث نم
 هبلارطقللا عطاقم اعلا
 ةطقنو ةمال_ءاانتدام ب رضاو
 لصادلا مقا ومما ىف عطاقتأ|

 ْك_هةوهو ةطقنلا نيدام ىلع

 رثبلا قع حيرادلناق

 جارخسسا ىف نماثلا بابلاو
 ةلباقماو ريجلا قد رطب تالوهجما

 #«نالصفهفو
 «تامدقلا قلؤالا لهغلاو

 قهبورمضمو أيشلووجلا ىف“
 لام« .فوام٠كهفوالامه4-سغن
 بعكهيفو بعك لام4-.فولام

 ةياجلاريغىلااذكهو بعك

 عفن اوت بواطملا رمت 0

 ا فقوملا نامل -ه-لوالالظلا ف تح مام تدر ضاذاو رصد ىلا هماستلابال «-سغن ىف

 || 0 عكرلا لسارلوالاق ولا نيبامىلا تحسمامةب ننال عفترملا ل صن بب ولوالا
 أ-مىل-مءاوحلا ف باص نموت فوقو نكم أ اذاذ_نمجو لو الا لظلا ددءىلا دحاولا

 ظ ضرالا نم هدعب ةفرعم قدرطلا
 #حلاراهنالا ضورعةفرعمىفثااثلا ل_مغلاو

 وع الا ذاجلا ىلا افت ”ةتازخ ةارإضوم ”ىفتنأو ك سفن ىلع ردى ى :رتناىلاز دءوإق) قير ظلا

 2 ىبهتناىذلا ْئ ثلا لع و ىلا الا هعضو ىلءبالرطسالا نا لاداو ضرالا نم امش ىرن ناىلا
 |نم جراخللا ىاعشلا طخن'نالرهلا نضرعىوا سد هلا كلذو ل _هفومندا كرصهماا

 |كمدقنببا م لكربصيو فرلا و دلاىلار ملا بن اج نم هربادسوف نار ودلا توو مرير مصتلا

 | (ىئاثلاامأودلق) ناب واستمف هر ديلا كلت 0 لل

 | يتليسب ماا همر ءمدر رث ىتلارثدلا ةفش ىلع بصنتك :اهل صاح (خلا

 | قع ىلا لصملال هن آان ةدشحلا كة نم نم قلتو 0 0 ةئمه ىلءةضرتع م ةمشخ

 ةعاقلا بص نمر لا فرط ىلع فقاوت نا ورظذت م الثم ةسطةبف هانملا اذهل ءتورثنلا
 رسما كلذولا ادهتنم هلا ءطاقم هرطقلا ىلعاهواو ىعاع_ثلا طاتارعثمحب هدا ضعلا ىتقثن م

 | نيبو كفةومنييدعب و رطقلا فصةنمو عطاقتلا هطقننعب .روه#دءناد٠دكاذنمثددصف

 ٠000| اطل اد امنوا يرض لوالادعلا ما علال

 0 1 ده هرعمتسملا شما عدججو عينت ف ركل قو هتمستلا

 هناصتنأ ع نمدب الهنا تفرع دقو يامشلا طولتا ىلع

 #« ةلداقلاوربجلا در طب تالوهملا حاركسا ىف نماثلا باملا وب
 ءوقبةينمعباملابحاص هيلاراشأ 5 طخلاءازايةرات قاطدريجلا ظفلنا معا

 ترص#ماذااهروسكريجاو *« ترشك اماذالاومالا طحو
 هلوشهملاراشأاك ةلباقلاءازابهرانو

 1 لدا عهريظنامح رطد * لياقتلاقريخامدعد و

 1 ااهضرف ةيددعتالوو#ا حج رخك-هنيناوق هفرعمواظو هلداةم او ريجلا اعىلع هراثو

 1 ذالم[نيزاوق نم ةمولل_ءمرخأ لا عااهءم موعد لاس لا هاطعأا ل تام_تائماماتسنج

 1 ” متالومجاح ارضكسا ىلا ابل صوتي ةصوصخم تامولعم ن م همفديال باش اقلك

 ُ' نبا ءاش نأ كلذ لم_صغت ىنأمسسو ةظفاحلان هاج داب خعد ولاوس
 ةينيع“املا ب حاصلاقممهضه.دنعاضي أ ارذج وىأ (ًاشلومهجلا ى يسد

 9 1 طفل لوقلاك 4 , هينا عل تعا ىنلاو

 | قرعتجلا ليسصختهنا نب رضلاىفمدقتاعو(الام هسفنىفهبو رضمو هإوف) اهحارسشوطتا
 | ثلا بور يضم لاح ىأ (ايعكهبفو هش ) لالا ىلا ئلا ةبسنك ئثلا ىلا دحاولا ةبسن نأ
 انام ريغىلا اذكهو ِهِلْوَق) لاسملا ىلا ئذلا ةبسنكب كلا ىلا لاملا ةمسنوامةكىع-:لاسلا ىف

 ]7 نمدخود
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 ناكوةتسصخاشلا اردو عرذأ هثال :كدماقواعارذن 2 ةرئالدصألا كةفومن لا

 تدرضوصة+اشااو مافن ل_ضفلا تذخأو ةرمثع صخاش لا لصأو كةوومنيبام

 ناكل كتماقرادقم هءلءتدزو صخاسسلاو فقوملانيدام ةرششعلا ىلع ىمسقو هيفنن رمثعلا

 عضت كذا هل_صاح (خلا سم ضرالا ىلءعضْوف) ضورفلا عفترملا عافترا ىهعرذأ ةعسن
 صخ اش !اةلزن_عنوكت ثمح :عقتر أ ند دا !نع اد.ء»ضرالا ىلع

 سأرىلا كةماق ىلءاراماونم ةلرامب مام سكب هذي نايأهيف عفترملا سأر ىرت ىتحر طناومدقتملا

 نيدام ىلع ل_صاخلا مسقاوْك تماق ىفهب رضاو عفتر اال صأ ىلا هَ ارم نيبام حما مث عترملا

 ذخ أ ثدرأ اذا كناهل صاح (طلاا هامش مصنا هْف) عافترالاوهح ران اذه ارماوْ لقوم

 هتحاسمذحو ةد وّم_سمضرأ اصخاهثبىصناف ةقرعثم سعشلاور تح طةدسم هل عمت ص ىأ

 ةيسنكهملا لما لطةمسن و عفترملا لظةحاسمذ خدم هملاهأ همس 3 تاو ل ظةحا م و

 رعتساهلوف) عفن درا عافترا حرخي مولع التركلا ىلعرتتاو ل اسف هلا عغترملا لظ

 سهلا قو رسم تقوتاعفت رملا نم عمت 0 وأ اذا كذا 0 (حلاو طااردت

 نقارتناينيعي درأو ةسج سلا عامت را لاح عفترملا كلذ ل ظةحاسمفن لالظالاروهظو

 اذا عب عب راكس ثلا عافت رااهبذ ود ىت ا تال الا نم ةل 1ك _ءموالثم عضلات قو ىللظلا
 مج تالا رالأ واسم هد عقار ”رملا لظ س.ةفةلاا هذ مهند و وعاشت :رالات د أ

 تاياكع ىلع عاضت نال لطم عمضدإف) اهصخاوشىواستر روك ذملا عافت رالاتةولالظالا

 ىرت ثءب فقتو ةصغصلا طرحت ىلع عوسرملا يق نم نعنرأو 0

 نيدام ىهو ك_ةماقدر زثو عفت ارسنال نم حسمت من نيستا نم عفت ة:رما سأ

 نييىذلا اعلا طاح وشاذا هنأل بولطملاو هعومىلاق ل_صاخلا ىلع كلرصنو نا

 ثيد ضرالاىلا طخخلا كااذ ل صولرمدبلا ةهج نم ةماهق:_سالا ىلع عفترملا سأو نيد ورمدبلا
 همةسج ردى اهلا طفلا ةلزنعكل تماةلابواسم كهف 00 عضوم نيام نوكي
 رادققمو كفقومنيب و هلأ نيدام عو دجلا واشملوصولا عضو مو عم :ةرلارصأننامنوك
 واسم عومجلاو هلواسمد محو 0 ريلابثيث دقو عفت 5000

 نك ال هلق ) تارانشالا ج راش ىموطلا تحلل باتكسسا(بالر اسالا ةس راذ هوف) عغترلا
 ءاوفلانةفقاؤ باص ةعطقك رح طقسءلعلا مدعل او ان وُم_سهريغهض ا وك (لال اوصولا

 الياف هنع :رخأتةف ىكوكلاا عافتراذخأت اكهعاذت راذخأتناب(نيتبقا لا. نمهسأر رظنافهْإوق)

 ىتلا ةيظشلا ةلباقملا ناحل ةمظغش سلا ظحالتو نيتداضعلا ىِتبقُ نمه_سأرىرت ىتح الساق
 (كذقوم معا دوإْوق) بالر طسالا طم# ىلع وسر [!لطنلا طوطخخ نم طخ ئآ لغات ١

 ةيطشلارداوءمدو نب ةمالعة_ءاع طنقيقثلان وينشأ ردمش تم رىذلا لانا د

 تذ نأ اذا او عباص أ ناكن عيصأو ًامادقام وس سرملا ناك نا مدق صتند وأدب ربنا ىلا ةبنا- ملا

 ة- ىلءبالرط_سالا هداضع عضف اه -ميأ بالو لس سالاروطظ لع وسرا فرعتنا ||

 ىلا موسرملاةرمشء ىنثا ىلع تءةوناف ةيناددلا ةيظشلا ىلارظناو عافترالا سوق نمن:ءدرأو

 عض م ع ا ىلاىأ(مدقت م وإق) مادقالا لظ موسرملافةعبس ىلءتعءقوناو عباصالا

 كمذو ومادام حمام ى رخأ هيض و_سأ اررطن:ناىلا تد زنا هنعونأتو ضم كولعت

 ناعفترملا ىلا ه:ميبرقأوأ ثرخأت نا لوالا نمدهبأىناثلا كغ قومنوكم ةران هنارهاظو
 ةلرصدللا ةيسنااب عفت :رملا كالذ عام راو ههدجو لصالاف ىأ (خلا لصاحلاو ه]وق) تمدقت

 هم مسج مس سسسس د س بسسس مح مس سمسم سس حساس سس جم ولم

 ٠ ىرث ثم دبه آس ضرالا ىلع عض
 ب رضاو اهدف عسفت رمل سأر

  كتماقىفول ص نييواهتدام
 نشد واهتبام ىلع لصاحلا مقا و

 عامترالاوهحب راخناق كوم
 اهدا ةثبصئارخا قد رسط

 ىرسهفهملا هلظ ةءسأ عم سا و

 هلا عفترملا لظةي_سنا معي
 لسطلا ردق لم هس اوعآ قد رط

 ردقوهذ هدم سعدأا عاسمت راو

 ةيط_ثعض رخآ قد رط عفترملا
 قرت تيك تو هه ىلء عافت الا

 ء نيتءقثلا نم م عقتر 1١ سأر

 شالا وم نم خخ“ ا

 حمةجلاف لصاحلا ىلع ماك درو

 علا هذهنيشاربو بول طااوه

 ىلءىفو ريبكلااذباتكا قة م

 رطل ناه 3 ريسخالا قدر طاا

 ْ قةفيوأ هملادجأ ى:ةم هسا

 تالز طسالا ةمسب 0

 يقسم لا لوصولا نكعالاماماو
 نم4- ًاررظناف لا اك مرح

 ةيناتخلا ةبظشلا اظل الو نت ل

 "كمون طلا طوطخن مى ىلع

 ديرب نا ىلا اهرداوك ةةوم «للعاو

 وأ مدقتم خيصأوأ مدق ص نب وأ

 صه ه«سأر رصدت نايل رخأت

 كَ -بفقومن دام حما مى رخأ
 رع ىبناوأ ةعيسسىفهب رضاو

 ردو عم لصأ_هلاذ لطظلا يسحب

 بولطا اوهكتماق



 دوووم هل وع ماو
. 

 ديرت ىتلا هوا قب هذرو هقمج
 ناىلا ا هلاصاناوملاءاملا قوس

 كلانهف ني-تبقثلا نماهسأر رت
 ناوضرالا هحو ىلءءاملاىرجي
 ايسأ ارى رمال ثم ةفاسملا تدهد

 ال ءاكلاذ لع و احا اسرع

 ةفرعم ىف فاثلا لصفلاوب

 طق_سمىلا لوصولا نكمأ نا
 ةب وسم ضرأآى تناكو اهرج ,

 مسفاو ل -:ءاقىل صخاشلا

 ك2 ءاقذزو صخ*+ايشلا لسهداو

 ىبرط بول طااوهفحيراخلا ىلع
 رخآ

2 
 1 تالت طب لسخأد نم قالا 2-7 ةردت_سم ربك ةوفص ىو مالا لوألا

 ةقيقر رحئاف_دةينامئاهد وع ىف كول سمو ربادةشمهب فن وة نتطاريق :,ا اقر مر ةئمغصلا

 ظ 0 2 1 ا طمحملاف قوطلا سوا سبا عمطس: روياتمم

 د ركل ناد ان زامهد[سأ ر ىلع ناطخ ةصغصلا كت مس

 1 00 را مالف رس نإ ةفاناس رواق 1 هلا كلت ىفو 0

 | ةرئادلا هذهت حواس ونجا قرير سالاوان وئجاس رغام_ممنعالاناكى ءركلاببوتجلا
 ةسسخو ةئامللب ةموسقم ىرخأ هرئاد

 ىهمستة نسا مايأددسع عب رونيتسو
 03 ١ روهشلا ةرثاد

 0 أ 5 ةِبناُعْلا تافغلاو ةورعلا ىم- 3ةكيسمىسركملا ىلعو ةيمقلازوهشلاءامس أ اهءاعوأاهحتو

 |رادمىرغملاونازيا او لج ارادم ىطسولاوىدجلارادمىريكلارئاود ثالث ةدحاو لك ىف

 | طل اور كر انزام ىدرركحلا نم حراما هدح ناَرطق ةذسخ او لكمسقي ناطرمدلا
 | هلع هكسلا ىع-دو تونكنتعلاو ان لا رم رم درعا

 1 ةيظشنءلارس كك, ةداضعلا اواهئاعسأو اهماسق ا وب وربلا ةقطنم ىلع لقسم ةبقثم ئاف-هلا

 ْ فدل ام هلق: ناتيطش ا ءقرطىلخاد ف نالو طش الارهظ ىلع هرئاد ول يطتسسم

 | عقوتريدااذا ثيحبقدت_سمةداضعلا فرطو عافترالاخ _تالنيلباةتمنيبقثب ناب وقثم

 ا ! ص قىذلا بقئلاوه بطقلاو مالا طرحت ىلعةموسرملاءازجالا نمءز لك ىلعاهفرط

 | سرف لك-ث ىلع هريغص ةيظش ىهسرفلاو ةداضعلا ف لخادلارامملاوهوحناو ئتاف_هلا
 لتس مهنسيرئلا هوو شنلا نمافوخ ئافضالهكسعوخلا ىف ةلخاد

 35 | عيس هطد ىص تحت نم ف اطمتتىحد لن داوح ىأهلل

 تاوعسلا عبس نم ىب-_سحشلل 35 ةطقاس كالفالا ىرتامون لحنا

 ! أ عطاقملا طاتاوهو ىرنثملا 51 طخ ىلع بالرط_.الا ةداضع عض هلوق ىنعما كل اروطثللذت ”ءاطعاذا

 0 َ اءاودسالا طدخخو ق رشم ا طخ ىعبدقرشملا وف يلب نلف دكا حرار طقلا

 1: 8 راه-؟هرهظىفةدود_ثم هداضءلاواضدأ ءاوتس الاوبرغملا طد ىف«: ب رغملا ق هنم ناك امو

 || ةقئرالا ةصفصلا هكسشلا تحت عضو وئافصلا تاحلامعالا نم لمع ىأدي رأاذاف ىنوزاح

 1 ظن وراء اد -كنمم هءاعاهعضودا اربام ىلع اهفرط عقب ىتح ةداضغلا ترب دآو دارملا ملل

 ل اىأ(هقع ِإْْؤ) صوصخلا هجولا ىلعاعبجامبمنم عغترملا ري ىتحنيتيطشلا تبق نم
 1 | ضرالا نعاهف ةرط لص ةزمريغةماقتسالا 0 هلوق) رثلارعق وذل ارمصدنتنأم ءوهو

 "|| ةلوهسءالائرع كانهفدتنأ راذاف اهسآرى رن نأ ىلا نيت داضعلا تمعن نم اهيلارظنتو
 ١ ركملا قمعلهيذاك همم ةلاريصت عضوملا كلذ ىفذا

 #«تاعفترملا عافترا هفرعم ىفىناثلا ل .هءفلاو

 وه(اهرتح طقسم هإو) لدكلاو طئاخلاوةنذثلاكهعفترملاءام_ثالا عافتراردق ةفرعم ف ىأ

 3 0 طقس عؤترملاسأر نءارتح تقلا اذا ىذل'عضوملا

 هع لئاملا عفترملا طقسكن وكم ال دةوقفالا لس ىلع مئاعلا عفترملا طقسك

 ًأرعش فدو ةفاسعهنعدعداو عمترملا نعاديمد كتم اق ن غل 01 (اصخاش
 || عطَترماوصعاشلا كلذلا اركان حز زتتن ا مقترما كلذ سأر لا ذضأر ىلع كلرصن عام
 . |[تضرفولف (حلا عمان هلوف) عمت 0 ريق صخادشلا سا ارىلع عاملا طانارعىتح

 نه( ١



ْ : 4 

 توغي الث يدب دوقمم دوملا عضوم ب ةثلا ىف لخادلا هم فرطدحأ|ةءفرنوك نأ ىئن طمخلا
 ةفصجلا هب وازىلءعقب ثري ل سرب وسا وأ صاص رةعطق هيف رخ الافرطلاو مثلا نم

 رثك أوأاعارذرشءةسجم راد_ةماديجال_:ةفلوتغمرخ ا طبخ قود مث اهتدعاق لادتعادنع
 فصمةنمفاهكءاسأ و هل وق ىنعمادذ_هو هفصتنمقن وكنت حي ةمرصعلا وول لخ ف

 رعت يشخ و هدير مطر نبش ىلع نرتورعلا ىف هتلخدأ ىذلا طمخلا اذه فرط ىأ(خلا هيفرط عضو هو ف) رخآ طبخ

 نتلاقثلانيتلدتعمنمتءوا تم ||| هلوق) تمي واستمنتلدتعم وقتلا ةياغنإ-تموقمدي زأوأرابسشأ سه ةدحاو لكل وط
 ( ادع - لحال لاو ىت>ئشلاهيلقثامهراتعةلاقثلاوأ هلادتءاوئشلاةبوستلناتلآ اع (لجالاونيتلاَعثلا

 نوك ةداعلات ريو طيفتاردقإ| ان نم عب رض مج ىو ةلج عج لجالجلاو هءفةنوشخالسامأاب وّم_سم هءطسريصد

 عارذ اعارذ رمثءة_سهت طمخلا [|| تالسرب وام_مناوج ىف بكر توام_و.فل+دتاهنا لجالجلا كلن نيتيشحلا لد دعت ىنعموالثم
 ةسجنْن تيشخلا نم لكود لا ||| هذهو ضرالا ىلع نات عاق نرةدشحلا نا لع نييزاوةمامهنمنينثا لكناك ا ذاق دحاوا دهم نم
 نافلوةاشلا ىلارطتاو رام_ثأ ||| هلوق)'انبلاور الا نازيماهنعىنغي ن .الاقالاو فنهملارصع ىف ةرومثمتناك اهلعل لالا
 ةفرصعلا ةءواز لع هظمخ قرطنا ||| توكي ث يحين رتورعلا ىف كواسملا طيخلاردقب نيلجرلا نيبد_ءبلاناىأ . (طي3تاردقبامبذد
 لزنفالاو 3 لال 0 انقوملاف نزوتدرأاذاةروكذملال "الا ةئيمتدمد ىأ (لوداشلا ىلارطنا وهْإوف) ادودشمام_نيناعقا و

 ناىلاةي_ثحتاسأر نعام لا ||| ك“ طرخلا ف وءاملا+_:عدب_كحللا عضف دو.هةملا ل اوءالا نيب ىتلا ةفاساا ىأض رالا

 نياجرلاىدحا ل قنا ةدار اوه | كحال: دعت نيتيشحلا لي دعتب نياجرلاىهأو لقثملا ن مهسيفامو اهتدعاقىف كول ملا طيخلا
 )دسار اهنز كويرت ىلا ةهجلا لا اهتءافرخ هارت ةرانتو ةنوازلا ىلعاعقاو لوقاشلا طيخدتت ةراتق امد لصاولا طدخلا هشو

 ةدح ىلءلوزنلاو دوهدلا نم راك ||| ىلءاعقاو هارت ةرانو ةرخوملا ل_جرلا ىم-ةوءا لل واجما مطسلا ىلءةمئاقلا ةب_ثدللا ة-هجلا
 قانسملافريثكملا نهليلقلا تاتو ةبواز ىلع طمخلا قيطنا ناف ةمدهملال>رلا ىم-تو ىرخالا ةب_ثخنا ة-ه>ىفىذلا قاسلا
 كاوا ترلراد نيناكملا تواغت امهيبام فرءد ل ناو ةرخؤملا ل>رلاو ةمد#ملا لجرلا فةوم ىأ نان واس: هناغةوملاق ةغمدصلا

 ناو عنتماو'ىلهسالاو ءاملاءارسا | *رحيفاا فهو م نم ىلعأ ةمد-ملا ل جرلا فدوذرخوملا قاسلا ىلا ةبوازلا نعال دام ناكناو
 0 الشب سالي عا تع رادقم سدو هد وازلاىلع عقد تح لوفاشلا ىفارظنذاو أمشفأسش ةمدقملا ل رلا نع طمخلالزنف

 هلتساو فاش طنا ناك اذا هةلاحلا اذكو هظفحاو دوعصلاهم«والثم طاريقب همدقملا ةمسشخلا كإتنملوزنلا

 قدرطة_ةصتلاولوقاشلا نع || ىذيلاراشي كلذدعبمت اطوبه ىع لوزنلار ادقم ناريغةمدقلا قاس ىلع اعقاولوقامّْملا

 ةداضع عضو رثبلا ىلع نفرح 1 ||| دوك ذملا طخ اهسأر ىلعو هديب هتبشخو ةمدسقملا لجرلا ىذىلعمد_ةتينا ةرخوتما لجرا
 فقرشملا طخ ىلع تالرط-سالا واستنةنزولا فناك ناو طوع وأ ةوعصوا قابست نم هبالبهل اراظذالادحاءوم_ساكرظنيو

 - نار مدقتاك لوصولارمسءنب» واستمامهتس ارناف نزولا رخآ ىفريثكملا نملءاقلاحرطاولوزتلا

 كذا ىتعد (لا تنشناوهإوف) تكتمل هرك ذام لمص احاذهللمسدوعصلا ىلع ]و زنلادازناو

 ثدد<نطاملا اهدطسلد_عتو ندور عاه.يفرط ىف لهو الثم نيريسشراد_ةمةيوءنابقأت

 دعب و ىلعالااوطس نما مقثتو ةفيصعلا عضوم طيحللا فهة:مىفاهكا.ةودقعهبفنوكمال

 | اعميةهجلا نم لاسنأق ىلعالا بقثلا اذه ىفءاملا بصت مدقت ا هحولا ىلءنيتبشحخلا بصذ

 ايناناةنيصوءاملا | تهح نم ىلسملىتاا ةيشالا سأر نع طمخلا انازئالاو ناب واستمناغدوملاو

 عضو لوف ) ران الان متاونقلاءارحا,ةصاخمذه (رخآق د رطهإوف) لمعلا مد ىتحاذكشو

 ءزجلا لوقنذءوسرلا نماعماعام ضد واهءازحا كلن :هنلو موسراءلعوءازجا نم سبك م



 طورشتاامأو اهتدسءاقة-اسم
 قهعافتراب رضاو اقلطم مالا

 طورخن اامأو هتدعامة-اسم تاع
 رطق برضافرب د ّة#.م ا صقانلا
 هعاغتراىف ىم_ظعلا هتدسعات
 سد تواغتلا لع لسافنا وبلا

 ل صعب نندس ءاّقلا ىرطق

 ىلضاَتلاو امان ناكر ولهعافترا
 صقانلاو ماتلا يافترا ندد
 هلمتاارغدالا طو رنا عافتر را
 هدعاقلا هحاسم ىف هثلثل رمُصاَق

 اهطقساف هتحاسم لص ىرغتدلا

 علضملامأو مالا ةحاسم نم
 ىمطظعلاهب دعاو نماعاض برضاف

 ىلع )صاحلا مىاو هعافترا ىف
 رخا واهعالضادحأ ندلضافتلا

 ةحا سم ىلمصأى :رغ_هلانم

 عجبت هارب و لمعلا كو ماتا
 اناتك ىف ل هغم لام الإ هذه
 انقفو با ساري ىمملاريبكلا

 هماعالهتا

 د ع
 نز ونم تاحاسملا عيت اهف

 ةفرعمو تاونقلا ءارمالضرالا
 راهنالا ضو رعوتاءغترماعافترا
 لومفهثالث هفو ران الاقاعأو

 نزوف #«لوالا ل صفلا#
 لا تاونقلاءارسال ضرالا

 ةيواست م هوعثوأ ساكن نم ةفيضت
 امتدءانؤرطندو نواسلا

 اهنمدومعلا عضومىفو ناتورع

 ىناهكلسأو لل-ةلم يفد طبخ
 رخآطيخفمنم

 ايل

 | ةعاقلا ىلعا+ءأرنم حب راهن ادوم_ءااوهاهعاغت 000

 راع 0 طق برضا :هلوف) اهحراخةل املا وةناوط_سالالخادن روك

 متدعاقلا ىرطقو مهلا نمثد_ف طورخلا خب ناىلا جراح مه.لابا راما عطس مسهونتت

 ا 000 مر ارطو طو 0 4 طنا نمو ن نيت ديا وتلا

 0 طو 00 ال رالااذهثلثب رضاذافامانناكول
 |هيل اراثأ [كعوهوملارغصالا عافتراوه ىابلا ناك ماّدلا عامر نمصقانلا عافترا تحرطولف

 5 | ىأهثلثب هرضاف مهتاارخ_صالا طورخلا عافترا صفاذلاو مالا افترانبد ل ضاذتلاو هلوق»
 ةحاسم نماهطق_ساف هتحاسم لص <ىرغصلا هدعاقلا ةحاسم ىف ملا طظو رخملا عافت را
 ىأ(علضملاام او هِإِْق) بول طماوهو سقاذلا ةحا سم قبب هندءاقو همهس تفرع ىذلا مالا
 | نم تاءفتسمتاثلثم هعال_ضأو المأ هندعات عالضأ ةيواس:ءاماق علضملا ص ةانلا طورخلا
 ْ ىلا ئيثدءاقلا ن نم نييرطتلا نيملضأ ند لضانبلا ةبسسو ةسسارقط ةنىلاهندعات عال_ذا

 [نيروك ذمانيملضلا ةبسنذا ماتلا عاذتراىلا صقانلا طورخملا عاذترا ةب ذك ل فسالا علضلا
 | ولعل هندعاتن ماءاض هإوق)مانلا عافترا ىفاموهوملارغصالا طورخلا عافترا ةءسنك
 ذا ل_صاح بر ضتودوجوملا عا غترالا م-تو ىمسظملا ةدعاقلا عال ضادح أ مبستكنا
 نم رش نيد واهع الل_ض ا دح أ نيب لضافتلا ىلع صاروا مسقت ةنو عافت رالا كلذ ذفح وسمملا

 طو خلا عاشت راوه 4 .بقلاح -رافن هءلعب رضا لصاح مسقت وامه لضفلاذخ أ”ناى :رغصلا

 ىتح مالا عافت نأ نمصوانلا عافت :رآا ص ةنتناب رغصالا ةحامذخ نمد _-ةئاعهصسما ماتلا

 قبب مالا ةح اسم نم لصاحلا طهستو ىلعالا مطسلا ىف هئاثبرضةورغصالا عافترا لص

 لمعلا لكوهعافترا لص>امدعدىأ ماَلا ةحا سم ل صحل هلوق ىنعماذ هو صقانلا ةحاسم
 تفرع أ”صقانلا قيبا ما / . نم هّتحاسمحرطو رغصالا هحاسم لمه: ىأ

 ه«تاحاسملا عيتبا مف عداسلاب بلا

 نوكحرا غنا اتفرغمىلالوصولا قد رطنالو رداقلاباهقلعتل ةحاسلاةسعبان تناك ان امتاو

 - || ضر 1نمءام لصوت نأ ت در ذاف(تاوذقلاءارجال ضرالا نزو نم ةحا ا ةطسسا 9
 ١ ضرالا عطسأو اسمهلاءاملالاصت'د,ربىذلا ضراالا مطس له مل-عتلو ىرخ 1 تارا

 ناك ن اق هثال_كالا اوحالادح أ رغتلو" الا لمعلاءاهنزف هنم لزن ًاوأ ىلعأو أءاملااهمق ىج 31

 4 انلشنوةصوم#ةم_شاهانعفراذا معنهيف بصتاله يلا تاصواذا ةا:ةملجىلا يادالذ أ
 ّ (هيفاصلا ارمدع<«ءلا لوصول هانوانامعو ايواسمناكن اوةلو عد همفاج_صنكمأاهءلاءاملا

 5 حامل لمس هيفءاملايصفل ار [ناكتاود اوهر وك ذملاةبسنلابض رالا مطس ءهانقلا عقرب الا

 (سادن نم ةهيعح لا هلوق) ةفالاءانثأت واغَلا فال_ةخاةم_سنىلعةانقلارفمحلالا
  [|تنوهإف) را ا نواسلا وا .ةمثاثم ةئبهىلع سشخوأ ص اصر وأ
 7 | نوكيث رعب ةفرصصلا ةدءاق ىف ارطنس نال سا نم ناقل ىأ (ناتورعاهتدعاةىفرط

 3 || سف:ىفال_جناورخ ”الا فرطلا ن نءىرخالاذ عيان واسم قرطلااذ_ه نعاس ادحا دعت

 1 . [| (اهنمدومعلا عضوم فوهلوق) نيفرطلا لمخادنمام ولعب مهتداع ترج ن كلو مص نبفرطلا
 | ٍإ 1| ١ |كلذوادحاو طيخللا عضوم نم نيتورعلادعينوكي ثيحبلقثم قيقد طخ هدعاةلا نمىأ
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 كل



 نذل

 قسى ريكتلا ن مىرغ_فلا صةناو امهدذ-*او نت «ترباد ىءطقارم_صدل رب ولاك مقد_بمطخب

 00 وون تعطقلا نملك رتولاكرطقد , (نيّتعطقامهمسقافِه]وق) ىلعتلاوىل الحلا |

 ةناوطسالا هْإْف) اهتدعاق نود, ىأ (اهتعطق ةحاسم دهإوف) عومدجلا ةحاسمْنتعطقلا

 ة--اسمتدرأاذاف َهلَد اعتسا ىت جلاىأة ءاَقلا هلوقو ةعاضم تمس ىت ا ىأ (هريدج_بمملا :

 طيح اهم سل ىزاوملا اهيتدعاق نيد ل_صاولا طخلنا بر ضاق اهتدعاق نو درب دّم_.ساا| ومظس
 فللذناقن «ةه>- فنتدعاقلا ىطم# نب لصا اولا ميقتسملا ايت نعءعكىز راو از 1 ريدا وهدعاقلا

 للا ةهج ىفرعان يا مهوتف ل املا ةحاسمتد رأاذاو وموسللا عطاقمنوكب طفلا

 انمعم عال فضأ ةعبإ ,رأاذا ديس ةلا# الوهن اوط_سالا مهم هد لداقم 4وحو

 عممسلا كلذنبب وهن :اوطسالا طمس ناد ةلرك اركسملا لصفلا | نال ءاقَدم هنم ناعاض هبا همدشوأ

 ةعلشلاانأو عطس هح اسمنت دعاقلا ىدنحا 5 2 قئعاضلا عومج فماقم .وهوملا

 ىأ (طو را مل طمس|م ًاوهلْوف) بوملطملا ندا تلف رالا عالضالاتا وذع وه ةحاسُ

 نم طورخما مهس ع يمر عاب وتسماءطس مهوتف لئاملاامأ هندعاق نود متاقلارب دتسملا مالا
 طورخلا طمس ناد ةلرتشملا ل صفلا ا 8هنم ناعاضاثاثم طورخا ف ث دف هلداقمو لمملا ىتوهح
 لصخح هد _ءاقلا طيح فمن قنيعلضلاع وه فصندم رضاذاقم وه :ولاثاثلا جاعبسمو

 برضافق هندعاقلز اوم مث ا ديبسع وطقملا أ صقانلا طور اامأو طور ا ط.سر.ةحاسم
 32 ةربادلا ى طم 2 وف صنى هرتادلل ند زا اومن رطقىف ةرطنتد ل_صاولا رقت طخنا

 هب ةطبحما تا اثملاةحاسم عوم ىههطيس ةحاسف علضملا طورت اامأو

 ماسالا ةحاسمو ثلاثا ليل اولا :

 ىف هفصن برضتو مد- هتاع رطقلا جرخ مست نأ (ايعطس ثلث قاه هرطق فص برضاف هإو)

 أهطيسب ثلثف هرف عشت ةرباد مظعألاثمأ ةعبرأ ةرك لك طيس, ن الكل ذو مطسلا ةحاسم ثلث

 ناك نواضد أ ات اسم ةرئادلا باث ىنعأ طم_سلاسد_سقرطقلا| برضوا ثلدو لم
 ىلا كلا حاسم يب رشعة عب رأ ىلاريشءد>أ ةي_سنكرطقلا عد ص ىلا هرئادلا بسن

 لاقاكهرك ذامقف اوبالؤملا قا وأ هلوقفنيعب راو ننال زيشسو للا ةمسنلا طقلا ب عكم ||
 طورخمة >اسم كلذ نارهاطلا ىوسربلا لاق (خحلااهمعطقامأو هلوق) رهاظوهوىوسربلا
 مسجلا عاطقلاب ىم-كارغ_صالا عاطقلاو هو ةمطقلا طمسس هند ءاقو هر ةركدأ انك خش لا أر

 دق لسا ثلثي هرضاو ةرك-لارطق فدذنماهعافترا نصتنانةمطقلا هل

 ةحاسمىلعهدزو ًارغصالا عاطقلا ةحاس من مهصقناق عاطقلا طو رمل ةعطقلا

 نوكنأن كعو ها مهضءيهرك ذاذك ةعطقلا ةحاسموهلضا4اوأ ق ايلاف مظعالا عاطقلا
 هن وأسم هن ءاق طورخنوا سم ةرك ل كعاطق نا ل- ا وازوجت عاطقلا ةءطقلا,فنصملا دا سه

 نمل بص طور#لا ة>اسمو هر كدلارطق فص: ىواس هعافتراو ةر كلا ن نم ةسعطقلا طسل
 ةعطق ةحاسمامأوهندعاق ثاثقهعافتر !برض نمو أ هعافترا تلت هتدعاتةساسم رت

 لصدأر كلا اوطق ف صن نم ةعطقلا عافنراضقش جانو ك ذاكعاطقلا مع ناب صدف ةركللا

 ةحاسم صن م طورخلا ة-اسم لصحل ةعطقلا ةدعاو مطس ىف هماد برضدف طورخملا مهس

 ةعطقلا ةحاد.ملصدل مظءأناكنا هسيلعداز : ورغص أن اكن ا عاطقا اهيا نمطو رمل
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 (امهيفرط ل مفهإف) اضن أ هتحاسمدعير 0 ممدقتاع ه:-اسمدعب ثاثملا ىأ 8

 قاهع افترا برضاف هلوق)ةلك اموأ ةعاق ةمايسلا هرب دسم ىأ (اةلطمهن اوطسالا امو هو

 ة_--اسمىلل_صعل مظعالا ىلع

 ىل_ءنلاوىلال_هلاامأوىربكملا

 ةحاسم ص ةناو !مهمفرط ىلصف

 ىربكلا نمىرغصلا ةعطقلا

 امهعسقأف ى م.سلا 0 ةباهالا أو

 برضاق هر 2 | ملسامأو نيتعطق

 عبرضوأ ا هنمظع طم<# ىاهرطق
 نمصةنأوة وكعب رفاه :رسطو

 هعم_سافصنو هعيسس ل صال

 ى وان ست اَنعطق عطس ةحاسم و

 ىواس ا هرطق فصن هرئادةحاسم

 ةعطقلا بطقنيءالداو اطخ

 مطسامأ و اهتياسسعاو طرخو

 ةءاقلا ةردةسملاةناوطسالا
 همت دعاق ندب لصاولاب ,رضأق

 ةدعاقلا طمح فاهمهسى زاوملا

 متاقلارب دّدسملا طورخلا مطسارأ و

 طر و هسأر نيد لصاولا برضاق
 ملامو اهطمح فصن هند ءاو

 هءاعناعتس حوطسلا نمر :

 ركذامع

 ةحاسم ق تلاثلا لصفلا ب

 يماسجالا

 اهرطق فص سرضاف ةركلاامأ
 بعكم نم ىا او أ عطس ثا ىف
 نمو هعيس فص و هعيس .رطقلا

 يضافاهتعطقامأو كلذك قادلا

 طس ثاث ىف ةركءلارسطق فصذ
 اةاطم ةناوط_سالا امو ةعطقلا

 ىاهعافتراب رضاف



  كلذكاهرتورلءاهتبأنماجرسخ هبزضاياوزلا دامو سكعلاب وأرتولا فصنىاهرتوىلءاسمنم حيرخملادومعلابرضااوجر شنهو
 «ءالضال وطأ ع رت.ةنالثلا ىأهنافرعنو

 حيرت س-ددقو داو صقنوأ
 ةدءاقلوطالا  عدوم_لا

 ىف ني رمصةالا عومج برضو
 اهملعلصاولا 4.سقواؤواضافت

 قابلا فصتفاهنمجيرادللا صقنو
 فرطنع دومعلا عوومدعبوه

 اطخ هنم مقاق عال ضالارمقأ

 هب رضاؤ دومءلاوهف ةبوازلا ىلا
 ةحا لال م<هدعاقلا مهزىف

 ىواست هاشم قرطنهو

 حن ص عدر عب م برعض عالضالا
 ماكل رذكلادبأ ةثالث قاهدحأ

 دحا برضاف مدرمل امو باوج
 لمطت او 4_-سفنىف هعالضا
 دحام هنناسعملاو هرواحمفف

 تاوذقابورخ الا لكى هيرطق
 عوم<* نيثلثعمسقت ةسعبرالا
 عوم-جلا ةحا_سمنيتحا_سملا

 اهعستال ةصاخقرطاوضعيلو
 عال _ضالارينكحامأوةلاسرلا
 نمادعا_هفنةملاورسد_ماذ
 فصنبرضت عال _ذالا حوز

 لصا1 او اوعومجت هصذ قف هرطق

 وه ةنمنبن لصاولا هرطوو باوج
 تاثاثع مةتاها دعامو هبلباعمم

 اهضعبلو لكلا مد وشو حدو
 ةءعرالا تاوذك قرط

 ةحاسم ىقىباثلا لمغلا ©

 م حوطلا هش
 نطمح ىلءاطمخ قيطفةرئادلااما
 واهغصن فاهرطق فص: برضاو

 هعبس ف صنو هعبسأ هر طق عبرص ىلأ
 د> أ قرطقلا عدى برضاوأ

 ةمدرأ ىلع لصاولا مهاورمشع

 أ ةثالثقرطقلا يرضناورشع

 ظ ف.م:قرطقلا فم:برضافاهاءاطقاماورطقلا جرش هيلع طمحملا تم فوأ طمحنأ لصح عمسو
 " هدّروأىرغملاة حاسم قيملرغصالا عاطقلا نم هصقئاف تام لصصل نيءاطقامهلكوامهيزك ىم لصخلاهاءطقامأو سوقلا

 اهجرفتقدازوأةبوازلا ئاقوهفنييفابلا ىدرملصاحلاىواسناذ

 ظ برضب مستةب وازلا ىأ(اه>رغنمو هلق )رخ الا طبحنا ف صن ىف ةٌئاقلا ةب وازلا كلت نيطمحلا

 |اطحخت جرخضان ا ىنععرتولا فصن ىرتولا ىلءعقاولا ةسجرفنملا ةيوازلا كلت نم حرخمادو هسا
 [هجور خص ي_مآتو ادوم هنوك ةفرعم فأي سسو رولا ىلءا دوم عقب ثيدحبةب وازلا كالت نم
 كلذك اهرثو ىلععةو و ةبوازةبأنم حرخأ دوم لكفالاو لمعلا ةلوهسا هلل ةبوازلا كلت
 | اذا (ملا فرمدو ِهْإْق) لكسشلا كاذاةحاسم هف_هذ ىف رثولا بر ضوأر ولا فهن ىفهب رض
 | ةفاتخا هعال ذآ نم عاض لك عساه داح وأاهحرفنموأ ةبوازلا تاتو هل هردن موز اك ثانبأر
 ميرمئ واس نافام_ه.عب م عمضو كا ذك ثااثلاو هندح ىلع ىناثلا عبرت مئافوطأ عدرنو
 قواس:هناكنا وانا اوزللا دال دازنا واهجرغنذف ه-:ءص قنا وهن وازلا متاهثاثملاةل اوطالا

 . ||| عضوم فرعدىأ (دومعلا جر ختسددووهلوق) لمعلجاةحالفداحلاوهفنيقاسلاو أ عالضالا
 ةدعاقلوطالا لعب هلوف) عالضالا فادح ىفادهواهنم حب رخي ىلا ةظقنلاىأدومعلاحارخا

 ||| نيرخ الانين لضاغتلاذخانوةدعات لوطالا لءضو ةثالثلا هعالضا نم زاكصسمنف ىأ (خلا
 '" || نمةمسقلاج راخ ص ةننوهدءاقلا ىلع لصاحلا سةنولل_ضافتلا اذهىفام-وهعومت برضنو
 "|| نيعاضلارصفالق الملا فصالارخآنمدوم_ءلاحيرخو نيفدن هم_سةناهنم قدامو ةدعاقلا
 || لصاخلا عب رذخ أنو ه_كبرتوةبواستملا عالضالا دح أذن أنف ىأ( خلا عدم برضهْإوف)
 ||| هعلضعب ص نالكلذو باوجلاوه لصاحلارذجو ةثالثىف ع.دراااذهبرضن مئاضدأ هعبرنو
 : ٍ عيرض تاثوهو علضلا عدم عد رفصنلا عدم نوكلوهعاض فصنو هدو ىجد رض ىوا سد

 0 عسب رص ىتعأ عاضلا عدم عد رب رضا ذاو علضلا عسبىه عابر أ ةث الثدومعلا عدو دومعلا
 . ||[  عيرصبرضاذااذكو ةحاسملا عدم لص دو معلا عسب ىم ىأ ةثالث فو ه_سفن ىف فصنلا

 "|| قصنٍب رضرهىطس ةحا مدير اذا مّدعَملانعملا لكشلاىأ(نيعملاو وق )هثاثىفدومعلا
 " 1| نييلصاولاوهرطةااوةاغصنا مزيئلثمةحاسمكلذوهما_ةرخ الارطقلا فهن رطقدحأ

 1 ىتباقتلا نيتي وازلا
 *يحوطسلا ةيقب هحاسم قىناثلا ل صغلا#

 مثهب طحت اردقواهطي < ىلءادرد_ثادمهدتواد_>الوّتغمنوك» ثم <(اطمخ قبطق دإوف)

 دع رطقلاع.درتقىأ (حلاقلاوأ ِهْوق) طمحملا فصنىفهفهذبرضاورطقلاعيرذتسسا
 28 !عدروأ هرئادلا ةحاسموهقاملاو هعيسفصنو فيس لصاحللا نهج رطتم هحاردضسا

 عم ةيسننالا حاسم حب رادتاف ارم ةعن رأ ىلع لصاحلا مكاو سي ءد_->-أ هب رضاو

 اذاىأ (حلارطقلاتد رضنا وهلوق) طخ لا عيرض ىلارطقلا ةبسنك ةرئادلا ةحاسمىلارطقلا

 |[  نالطيناوهجراذلاو عبسوة ثالث قرطقلا برضد هنم هتفرعم كن كم أر طقلا لءوط منا هج
 . || لعورطةلالهج ناو دحاولاىلا عبسلاولاثمالا ةثالث ةيسناه د ,طقىلا هرئاد لك ط مم هبسن
 ' ||| برضتف(حلااهاعاطقامأو هْإْرف) باوجلاوه ةمسّلاحيراخو عم_سوةثالىلعهم هاف طدحلا
 1 10 :رثادلا ىلا عاطقلا ةم.:نال لقاك طيخنابسوقلا ةف ةرعمد»:س وهلا ف همن رطقلا فصذ

 1 فد برض نم لص هرثادلا ف مذ ةحاسم نا كلذ نم لعدقواهطمحت ىلا هسوق ةبسسنك
 ]| مقتدعبام<زكرف لصف -ىرغملاو ىمظءلاىأ (اهاتعطقام أو هلو ) طبحنا عد رفرطقلا
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 |٠ (ةسقنة دق نيطم زكرلوا غرو قرطني لس نا(نيعاطقا_ واكد رق )ثدةعطلا
 .ىا
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 نيعلضلاىزاوةااوهنتةنزلاىذو لوقو ف:صاارخءوسرملا لكشلا فاك ةدحاو ةعاقهمفو ||
 رثك اوأهلوف) ةبزاوتمريغةم.قتسم طوطخ ةعب رأهب طيعاموهفءاثقلااماوةعاق هءف نكمل

 هلوف) هعال_ضصاددع نم ئم#د وعال ضالاريثكسو سعب رأن م رك ادب طاح أنا ىأ(ة-عب 0 نم

 ىواسةملاريغىفو ةرمدعلا ىلا لعشم عالضالا ىوا سما ف لاقي ىأ (اه هيف ةرشعلا ىلا اذكهو

 نبدي وازا فصنملا طخناو اعيجبنيمسقلا فىأ (ىدحاوذ ل5مث هلوف) اولا ىذ ظفل ةفاضاب
 خفف مد( حب ردااك إف زكرلابراملاوهدرغلا ىذىفوعيو زلا ىذىف هلرطق هنم ندبات

 ) مسجلا هلوؤ) فصلا رخام وسر لكسلا ونيشلا مضي فرمشلاو ذو هل وف و لبطماكديذ-َن
 نافْْش) رهوجلا ىىربطلا مسجلاب ةْءات ضارعا ىهىتلار داقملا فم زاكلا نال ىهيلعتلا ىأ
 هلع ليخ| درع طغس هر طم مسج ىنهذىأ ) :ركفهْإف) همءسقت ىعو رس (خلاهب طاحأ

 ريسغوأ ىمدعوأى واضِيب هلك_شفواستت ناف ةء واسمه ءلاامنمةجراخلا طوطخلا عج

 لكوة طع هرئاداهزكرعراملاا هل عطاقلا ىو ملا مطسلا ناىأ (حلااهغدنمودهلوف) كلذ
 اعدح أ ناهطس _..كاب طاع أن ادهنا لعاو اهتمرغص أ اهيبطق ةوج نم ةرئادلا كلتا ةب زاوم ةرئاد
 هلوف)رغ_داوربك اعاطقف ةركءل ازكي ىلا طرخخ «قدةددرخ الاو رك لغس نم عاق

 ا شا سطس وت دعاف تناك ناق بعكم مسا كإذف ةعب رص ح وطسىأ (تاعب رم ةتسدب طاحأوأ
 ردقلاىفىأ(ناتب واستم نانا دوأ هلوف) مسان ص ةخم إذ لقأو أر ثك اهعافترا ناكوأال_ثم

 حطو هلوقو ةياهئلارب_غىلاني_ةهجلا ىفاج رخناو نا قال _ةءالث مع عضولا فناةنزاوتم ١

 ادهىلع ميقّدسم طخرب داو ثيحب اه عيط رحت نرد لصاو مطس ىأ ناب د ىلع فطعمل-صاو
 هنمو طاطخغاوأ عافترايلالت تا مطسلا كإذ ف نوكمالف ةرودلا لكى هاكب هامل رطسلا
 ىلءادومع ناك ن اذ هش ) ةناوطسالا ىأا هان دعاق ناتي زاوتملا نانرئادلاى أ(اعو هوفر حلا
 مولا عقوموهو ةد_ءاقلازك سه نمحب رخي طخ ىأ عم طيحيث يبا وياءاماق ىأ (هدعاقلا

 (خلاهرئادوأ هلوق) مولان رام ةدعاشلا كلت ىلع تاق مطس ىلعذ © ل وارباهطم# ىلا

 ناك َن اهتدعاق ىلا ه-سأرنملزاذلا طذئاو طور -طقنب هن ناىلا قداضتلا فدا

 رلعممت عطقاذاف همم.سقتىف عورمش (خلا طورخملا عطقناو هْلوْفِ) لاذ الاو تاق طو رافادوع
 هدعاقلا ىبىذلا سسةلافامنمرغ_صأالانوك.الوهدعاةاإةيزاوم# ربا دنوكت تمد ود بم

 زاو هريغو-..م لطسإ عطقنااماو ةطقنلاب هئاهتنامد_ءلاصقاناطو رح ىمهن طو را نم

 ضرعتبملو ف:مملاهرك ذرملا هذ ىفاكملاو صفانااو ديازلا ةثالثلا 2 وطقلادحأ ثدح ثم

 المأاءي وأ اةاثمالمأ عال ضالا ىواست م ناكءا ( ةعاضم تناكنا هلق ) هّتحاسأ

 هي عالضالا ةم.ةّتسمل حوط سلا ة>اسمىف لوالا ل.غلاو#ب

 ضو رغم لهم نايىلوأ اهرصق أ هنوكحلامم مقدس ا نال ط وطحلاة حاتم“ هرب

 قيبطتلا ةطساواهر دهر نكءالفتاينذألااماو رشد ص ىلا ا ة-اري_-غنمىرخأ دعب

 ميقةسملا نم همال ءةسسا نكم ةرثادلا طي نكمل ضورغللا يق: كلا سنجلاهتغلا روك ذا
 ةطاحا نم لص<املوأ هنال همدق(ثلثملا امأ هْإ ف )مهضعب مزاكن مذ وداذكرطقلاو هىذلا

 نيعاضلا د> أ برضت ةدحاوالان وكت الا هنا مدّشتو ثلثملا ىأ(هخه ةدوازلا متاقف هْلْف) ةرئادلا

 ع تاس

 عالضالاريثكف ةعبرأ نمرثك أوأ

 عال_ضاةسوذفالاواذكهو
 اههمف ةرمشعلا ىلا ذكهو ةّدسوذو

 رش ع ىنثاوهدعاةرمثءدحأ وذ

 تاذادتمالا ودم اوشا مضي

 ىواستي مطغس هطاح أ ناذ ثالثلا

 هل اد نمةحرادلا طوطخلا عبج

 رئاودلا نم اههدزمو ةركفهنلا

 تاءذ ص ةتسوأ ةريغصفالاو ةوظع
 نانرئادوأ 00 4 اند

 م

 مهدسمرب داو ث يحب امه لصاو
 هكسأم هءاع امهيطم# ندد لصاو

 اعوةناوطساف هرودلا لك ىفهلكم

 ١! زك نبل هاؤلا واهات دعا
 ىلعادوع نزح ناو [ههدوس

 الاو ةعافةناوط_سافةد_ءاقلا

 ىرب ونص مطسو َهرْثادوأ ةهلداق

 59 ناد راودمناتد واسأم

 لصاو مق بمردا ثيم هطقن

 ةرودلا لك ف هاكن هساماموند

 هن دعا ىهو لئاموأ مئاق طورذق

 ةطشلاواهزكسهندل_صاولاو

 !ميراووة_سءعطقناو كوه

 هدءاقو صان طور خم هنماهماءاف

 تناك ناةناوط .الاو طور لا

 اهاثم عاضماوهنم لكشف هعاضم

 ةلوادّد لا تاحال طصالارثك آاهذوذ

 نغلا اذهىف

 :«لوالا ل_مغلاووي

 ةيقتسلاخوطسلا ةحاسميف
 ةبوازلا ماقفثاثلااما عالضالا

 ىقاهبننطيحلا د أب رمضن ه-:م

 رخ الامم



 وشو ىراكرب هنم مهد سمربعو

 ثدالو ىراكرب ريسغوفو رعم
 ن.داد_ةمالاوذ لمسلا و هنعانل

 طوطخلاا عقبام هب وم سمو طخو

 هيلع ةهجىأ ىفهيلعةجرخملا
 هرئادف ىراكرب د>اوهب طاحأ ناو
 ريسعو رطقاهل فصنملا طاعاو

 نيسوّقلا نم لك-]ربو فمملا

 س :وقوأ نءدعطقلا نم لكل هدع وو

 نييقتلماهرطقافصنو ةرئادنم
 ريك أوه وعاطةفاهزكىمدنع ْ

 ىلاام_مس د ناس .وقوأ رعصأو

 نيترْئاد صن نم مظءأريغةوج
 ىناتخحموأ ىلعنف مطعأوأ ىلالهف

 رغصأ لكنان واستم بندمتلا
 م-طظعأوأ ى4يلهاف فصنلا نم

 ةيقت سم ةئال_:وأ ىمكطسسف
 نيةاسلاوأ عالضالاىوا:هتاثخ

 اهجرغنمو ةيوازلا ئاقاهفلتحوأ
 ةيواستمة_نرأوأ اناوزلاداحو
 ريغون:عفالاو تماقنا عبرخ

 نيلئاقتملاى وات عمةب واستا

 همشفالاو تماونا ل مط م

 دو و تاق :رحخذاهادعام وتاسعملا

 ة-ةنزلاىذك مانا هضعن ص دخت

 ءاذو ونتقنزلا 0

 . ||| نيعلضلا ىزاوتموهو ة-ةنزلا ىذكهلوقو تافرخملا ىأ (اهضعب صتخخ دقو هله ) ارطق مس

 ؟غء ١

 رطعو اقاطم لكلا عالّضأنمدحاو لكل بناج و هتدعاو الك لاهنوا ازنمحرخم طخ

 !-طداولاوهورتو واهغصنيام هرثادلا نمو لكسشلا نمنيتلبا_ةتمنتتيوا زنيد لصاولاوهو
 ْ ا عافتراونيغصنب رئولاو سوقلل مساقلا مقتدسملا اوهومهسوةب والا ىطيحموأس وق ىتباهتند

 [|| هّنمو هَ . فن هملا نم ةذوح اما بلغأو هدعاقلا ىلا لكشلا ىفةطق: ىلعأن م حراخناو دو
 أل طخلنا ىلءفاطء (طقفنيدادتمالاوذ عطسلاو وه ) مقدم هن م هلوق ىلع فطء(مهقةسسمريغ
 اردقءانتم هناف ةركتلا طم فالتعاءضو هندادّتمادحأ ىف ىهنانا طختاباضد أ ىسهتند و
 مطسنو ةطق:لارةن وازلا تناج ىلا هيدا دتما للك ىف ىهانتن هناق الثمثلثملا فالذي وطقف

 || هتمىوتسملاىأ (هيوت_موِهإش) اضدأ ةطقنلاباهضووازذو ىهانتب هنافرب دّْنملا طورخملا

 [|| هتاهج عيجي ف مقتسم طخ هلع قطني نأ نكءالىذلاوهو عظسلا نمى وتلا ريغامأو
 | طيوطلا عقت عطس ىأ ( طوطخلا عقتام هإوق) طحنا ىفمدقتا ل هباء ملك ماو نضل ىمسنف
 (ل| طخ كلذ عقيف يقتسم طخ هنم نيةطقن لك نيد لصوب ناب ة هج ىأ ىف هملعةجر خا ةمقتسملا
 : ْ طقن هريعقت ههج ىف دس> ونام ءوضوأى راكرب دح او هْإ ف ) ةضو رغما هطقن عبج قهساع وهملع

 الأ ةطقنلاواوط يح طختاو رئاد مطسلا كلذ ىأ(ةرئا دف هإوق)هيلااونم ةجراختا طوطخللا ىواستت
 | زكرملا نءفرخد ىذلا اوهو( فصخا ا ريغوهإف) اهرطق فصن طوطخلا كت نم لكوا زك ه

 ش1 ظ سوقوأ هلوقو نيتءطقلل ةبسنلابةدعاقوربك الاورغصالا سوقلا نم لكل ةبسنلاارتو ىعسن
 . ||| هتمرغصأوأ فصنلا نم مظعأ ةرئادن مسوق هب طاحأ ىأ ىراكرب داو هلوق ىلع فطع
 1 ظ نييقتلمام_منوكل اح ى ند فصت: نم لاحنيقتام هلوقو سوق ىلع فطءاهرطقاغطصنو لوقو

 1 |ديد_شتو فاعلا مضي( عاطقف هلوق)ا مادتي نأريغن مطمحلا ىلا ه:منيج راخزكرملا دنع

 ||| طاح [ى أسوق ىلع طع (ناسوقوأ هلق ) رخ_داقالاو الخ ادزكرملا ناكناربك أو هوءاطلا
 نيترئادىصن نم ماظءأريغام_منوكل اح هدحاو ةهجىلاام_مد دحت نافاةخنا سوق مطسلار
 ىلعتهلوقو مظءآري_غهلوقىلع فطع(مظعأوأ هف) ةنالدروصتىداصر دملامظعلا ىفنو

 ناىأة هج لاام_مدحت هلوق ىلع فطع( ى.دعنلا ىفاةخوأ إف هبههسشل لل_عئلا ىلا ةبسن
 ةدآام هم لكن يشن واستمنتةوجىلا لب ةه ىلا الامهؤاننا ىأ مهد دحت ناسوقهب ظاحأ
 ' ||| ىذيبلا ىع-دو صو هر _ةنيملالارسسكم جيبملشا ىلا ةم_ىذاييطماشا ىعم راد فصن نم
 " [|رغص أ ىرخالاو ةرئادْ ف هننيسوقلا ىدحا نوكى ضيبلا ف طرتشد ليقو اضدأ ىمدعلاو
 . [||ثاثف ةميقت_سم ةثالثهب طاحأ نا ىأ ن اسوق هلوق ىلع فطع (ةميقتسسم ةثالثوأهّإف)
 ١ | تناكناةبوازلا معاق ىعس هاناوزرابتءانواهتلتخموأ نواسلا وآعالسضالاى يتسلل

 .. | نكي ناياوزلا داحو ةجر غنم ءاياو زىدح ا تناكنا ةيوازلا رفن و ةُئاقءاباوزىدسحا
 ||| نالصتي نين طخ نيب هغوقو ةطساوب مطسلل ضرعت ةئيهةيعطسلا هن وازلا نال ءاوكلذك
 "||| تناك نا لقأو ةجرغنم تناكن ارثك أو هعاق تناك نا نيعست ىل! [عتهاسقن اذ ةماعقّم_سالا ىلعال
 1 ناىأ ةئالثوأ هلوقىلعفطع(ةءبرأوأ هإْوق) امل ضوزرعملا ىظسلاوهواهلحترانتعابةداع
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 . ||| (ةيواستلاريغو هْلوق) نيعخالاوهاباو زتماهنا حدر خذ ةبواستمههقتسم وي رأ مطسلاب طاخأ
 ||| ءاباو زتماقنا ليطت_سف نيلباقتلا نيعاضلا ىواست عم ةبواسةمريغةعب رأ هب طاحأ نا ىأ
 . [|| تافرحمةعبرالاعالضالا تاوذنمةعبرالا هذ هىأ(اهادعامو هله ) نيعملاهمثفالاو
 . أ نييواتمنينلثم ىلا ل ثةصنملاةسعبرالا هذه نم لكنم نيتلباقتم نيتي وا مساق طفناو
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 6 ةجاسملا ف سداسلا بامل اوي

 قرط ماما هعدتت بحيام ىلع هل ةسدسم ىه وهنودب4دكقوفرءتلااذكه (ةمدقلا هلق )
 ةحاسملا هل ْق] دوصقملا ف عورشلا ليقاّتفرعم نين ىتاارب داقتملا عاون أ د>واهدح نمةحاسأ ا
 ْن اوكا ىذلا ىأ لضاللاهتاذل ةمسقلا لق. ىذلارا دقااىأ وا !قام لعباطىأ (خلا مالعتسا

 ىلعتلا م لاو مطسلاو طخناكدوجولا ىفهؤازجأ عمتجت ىذلا ىأراقلا كرم مدح هنازجأن بد
 (خلالاةمأنمهلوف) نامزلاوهو راقلاريغلا لصتملا ى-لاوددعلاوهو ل_صغنملا لاي رتخ

 ضورفم لا د حاولا لاثمأ نم همفام «ةسااقاطخح وسمملا ناكناف اهب ح-عىتلاةل "لال هراشا

 لصاحى أ ىطخللا دحاولا عب سه لا_ةمأ نم هي فام لعّدسسملاو اصطسو- وس مملاناكناو ىطخلا
 للص اح ىأ ى طن ادحاولا بعكم لا مأ نم همفام ملعت_ملاقاعسج ناك ناو ه-سغن ىفهب رض

 ال ممالمط سم وأا عبي صانضرف واف هضاعبا ىفلاقب اذهل ئموهقع فهضرعىفهلوطب ريض
 ,لعمسنف هضرعىف هلوط برمض صاح ىأد_>اولا اذه عدص لاثمأ نم هيفاملءذملو تنك

 دحاولا بعكم لاما نم هيفامم الس ا اندرأو ضو اه->انضرفواوة مت الاقرطلا

 كلذ ىف لصاحلا مت هسغن ىفئّدلا برمض بيعكةلاوةيت الا قرطلا, كلذىلا لصوة:روك ذم
 ضوخ عك ذمد-ةنا6 قوههلا ىف ل صاهلاو ضرعلا ف لوطلا ب رضا: ههيدارملاو ىذدلا

 عارذفصن هلوط ضوح نىعكمو نورثءوةثامة-_سجخ هقعو ةهرآهضرعوةت-_سهلوط

 أ اطخح وسما ناك نااساءقم ىطخلاد>اولاذ نانا لصااو نك ذكح هو هضرعو
 لق أ قبب وأ غي نا ىلا حوسمملا ىلعدطأ سن ملا هج ناك ه.كمواعتس ناكن أ هعب ضو
 ىلع هطاسنف ىقاملا نمرغدصأ هنم قس وأ ىنغد نا ىلا ساما ىلع ىفاملا طاسنف سا .ةملا نم
 ةمسقلا لمقال رحب طقف(د> اولاد اد ءالاوذ ول ق)دادعالا بسن ىفمد_ةزام اذكهوىابلا

 طم هلةناهئالفالاو همااراشد فرط هل ناكنا ةطقنب ىمهتش واهءفدتما ىتلا ةهجلا كلت ىنالا
 هريغو مسمى لا طخللا مسقت ىفعورمش (لا قسم هنف د ْف) هرفام ىلع ىحطماهالاو هرئادلا
 ىروو-كملاو ريثكو هو هريغىلاو لج ربلابفورعملاوهو راكربلاب سمرب ىأ ىراكرب ىلا ىفاثلاو
 هيوم ناك اذا ضرالا ىلع هعمر نكع مَمَد-سموهو قفأاما طخنانا ةريدجلاب تكلا

 مقدسم و ازكرملا نمدحا و دعب ىلعد>ا و ود سمىفةع وص دوما هطقث تناك ام وهو ربدمسم وأ

 طقفةدحاوةطقن ىف ةرئادلا طم# سءىذلاوهو سا وأ ناّةطقن ند لصاودعب رمصةأ وشو

 اعل سعت تليكاذاو مور اذكه ةظقنلا هذهبرالارطقلا فصن ىلءادوع نوكي و
 تراص ةسامثطوطد سجن طقزلا اذه نمت م«روةرئاد طم ىلعامضهغن نعدعبلا ةب واستم

 ايلك ارا ةرثادلا طيح همفرمصخ مف عال_ضأ ةسهت ىذ مظتنم علضا اطيح طوطخلا هذ_ه

 ةياهنلا اريغىلا ادمول وناءقالة الث مح رخآ عم و:.سمىموسرملا طلئاوهو زاومم وأ ضع

 ثاثملا ف فاسو طوطخلاا يقدم لكسشد ةطمحلا عالضالا دال عاض(هرمثعلا هوامسأو هلوق)

 رهؤالذ وع ومدعاقلا ةماقتسا ىلعد وهبعلا اوهدعاقلا ىاهن نب لضاولا وهو ردا طقعسمو

 فصلا هنالرمثعةت_سلا ثلث
 مناشاثو ةرسثعىقه.ديزنملا

 قالا نهموةبعد رآ هم ص نأ

 عاست ا ةعد رأو ع رأ قس ةثالث

 باوملاوهو
 «ةحاسما قسداسلا بايلا
 لوصف ةثال-ٌوةمد_ةم هسدفو
 مال هسا هداسملا هع همد_هملاوإ

 لاثمأ نمراقلا لصتملا ملا ىفام

 ربك هضاب | و ىطخلتادح>اولا

 اطخن اكن اامهلكو أر يش فصنو

 ناكنا كلذكه دهن يم لائماوأ

 ناكل ذك همعكملاثماوأ (كطس
 داد_:مالاوذ طاناقاعم> ناك

 رسهقأوه و قم دسم هنذد>اولا

 نيتطقننيب ةلصاولا طوطملا
 هؤاععأو قلطأا ذا دار_ااوهو

 عم طء4الوهروه-ثم هرمْدَدْلا

 مط مسا لم



 ع

 7 مع وف هرفئذلا الاثم ىف ةئالئوةعست :اهونيض و رشاانيبل_ضافتلان 6م هرامع

 الثم امدح ىلا نبأطخلا عومتةب_نكبولطملا ناب ىلع هفقوتل مواعمريغوهوا_مدحأ

 اذاف باول نكي مولا ىلع ]احلا مسق واو معسفا_عددألا ةرشءوهونيأطخلا ع وم د

 دحاو تأطخأ ةمدرأ هتضرنولف
 ةديارةثال-:ف ةشامعوأ صقان

 َكناللنو(خادحاوبتاطخأ ةسمرأ تضر فوفو |رق) لمأتفا هيلعوت دع عيرمسدل ب _

- 

 "ا 00
 ا ديد اةنيو دعت حم كاجو / 20

 دا و ممول حبب

 5 ددعئىأ 0 اذا سوس سانت ل لاهل تنكس 31 نت كب 6 8 1

 9 ةصوص# ةبسن ىلع ضورغمددع لكع درت ذا بالا دش ن نه اوفا كعال ةعست هعد ىه

 "|| ةمسنكل وهجلا ناصقنلاوأ هداب لا ىلا نيضو ورفللانيب لضافتلاوهذا ةتسسوهو عومجلا ةبسن

 لع يللا يظل

 1 :اباجأةالئةسفلا لعد م70 راهميرضتر الا ىقفدير 1 طاسل
 لق هتلاحىلا صقنلاد_بددعلا عجربزذ دحاوب ةءدرالا نم لقأ ىو ةثالث قس مهارد تولاعملا

 قدكلذكهنمت صقنورك ذام هءلعتدزو ةيناته<ضرفولواصقاناطخاذ هل عجاف ةداي لا : :
 ضورفلا ب رضافدئازلااطحلا ىهوةئال:ةضورفملاةيناملا نمد, زأ ىهورشعد_>أ|||  حارخ < ىفس ماخاب ابلاو
 "| ضورفملا برضاولوالا ظوفحناوهلصاحلاو ةثالئوهوىناثلااطخلاىفةبراوهولوالا ||| . «سكعلابلمعلابتالووجلا
 نيأطشلا ىلعامهمسقاو نيظوذحلا عججاوىناثلا ظوفحل اوه لصاخلاو لوالا اطخلا قىنثلا ||| سك اعتلاو ليلكتلابىم-ددقو
 ءارساءكباعو الا ره رابشللا عجرت لاقا5صةناورك ذاماهماءدز ةسدت حيراخختا ن |[ هاطعأام نسكعن لم-ءلاوشو

 لعق لمعلا ىف ضانرتل ةسانتلا ةمدرالا ف تغسل ةلنمالا ف ةدماقلا هده دازوأ فصنق فعضناف لئاسلا

 #«سكعلابلمعلا,بتالوهجما حارخسا ف سماخللا بالا رذ_جوأ مسقاف برضوأ صقناذ
 0 ؟عوأ عدرف

 فيصنتلان اف سكملا:لئاسلا لاوثسة لماما تامب (حلافصنق فءضناف ِهْإْوق) سكاعتلا ||| كاف باوجلاح رمل لاؤسلا ع
 ذا سكع عسب هدرتلاو :رضلا سكعةم_سقلاو ةداد ْرلا سكع ضقنلاو فيهضتلا اك تقيس
 ىالااذاق برضاف مسفوأدزقصقنوأ ف مضف فصنناهئالا سكعاق سكعوأ هلوق وقد راضاأو عضو نانا صال ىلعديز ر و

 رخآنماثدت.مهإوف) اهرذجافددعىأ عبس ةئاملالاقناواهءبرفالثمهّئام هرذجددع مهارتمنال:لبصاخلا لعدتبو
 لمعلا هيف تسكعوريخالا مولعملا نم تعجراذا كنا باوجلاحيرضمل هلوأ ىلا ارهاذ( لالا || برضو سد ىلع عمتجا مسقو
 كلذ لبةىذلا ل ملا مولعملااذ_هىت سكءاذافرخ آمواعم كل لصح لئاسلا هاطعأ ىذلا ||| كوسه لصح هرمشءىحزاخلا
 نأم_ءاوبوا_طملا ىلا تامول_ملا إ_سلسْ: ىسهتنت ىتحاذكهو رش آمولعم كلمل_صح||| ب رضاو ةرشعلا ىلعاههسقاخ
 نمصقناو ا هلثمىف 4
 نعنمالا غصن نمو ةنالث لصاملا

 ةسسئا تسول

 ثاثلاوفمالاكاأ: اوسناكناو حصاورمالاف اشعماددءناكنا هدابّرلا روصىف ديالا

 فمالانالا_ءدرفاثل أ اماثصةنافافصندارنااللتثم ع وم جاه نزع از صا

 هزيل اواذكهو عومجل ا عبر ثالثا ةثالثىلعديرملا“ ثاثلاو عومجما ثاثنيغ_مهنىلعديزملا

 صقتناذاف صقانلا ماقمهما_ةم ىلب أزجدرف أزجصقن ناف ك.كللاذهىفدتازلا سكءصفانلا

 فامذ لثمصوّةنملاثاثلاو املا ل ثمصوقنملا فصنلاذاال:مدزفاغصنوأ افصندزفاثات لصاخلا ىلعو مهاردةعبرأو ةمعت

 صقنوأ عومجما ثلوهو هرمشعلا فصندزف ةرمثعراص هثلث هنم صةةنددعىأ ليقولف قابلا ةعبرالا صقناذ نيرمشع غلب كاذك

 ىلا لص اصر رطلالد وحلا ب انؤفتف :ةرعدوو اذكهوا سهشد : ةةرسشءناكف ههدسءهنم

 ورضا ىهىتلا ةرشعلا ىلع نيسجلاىأ (اهمسقاف هه ) ىناَمحتلاو ناةوهاارمسكللا ةفرعم
 نورضملا جر خنيدورضملا دح أ ىلءبرضلا لصاح ماذا هنالة سجن حر خي لاووسلا ىفاهنف

 نلا نانا ىلصاالا ىلعد, زواهسغ:ىفاهتي رضاذاق توا طملاوهو ةثالةىاملا رذش نينئااهنع

 رخآ
 ميل

 ظ ىم-د و لئاسلا هدةعام لاحت ىأل _ءلخاان لمعلا ىع-د و لئاسلاهاطعآام سكعىآ

 ' [|| لص<هتاعاموسقم ناكىذلا اهلثم ىف ةم_سقلا جراخ ىهىتلاة-سجلاب رضاو رخ الا
 3 .تصقن اذاف ريشءد_>١ قباههصناذا نورمثءونانثا قس ةثالث لصادللا نم صقناو موسقملا

 ل ويارا >يرت 0 دس ودار ضيع شلل لا ا ا ديا زوو... ايا كا د

 00001 1 ]| ا 9 :

 1 ا

 تك ا لي

 جا
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 ا

 ضوهلا ىف ناكو لو دحاو ضوح ىلا لوهجلا ةي_سنكع وم-41|ذهىلا وما ةمسنو ضوح

 ماقملا ل_عجاف تايغنحلا هذه فد _:ءعلاتعك ىنفمانأةثالث ىف رفد ذفنمذ مح روك ذ ملا

 نمازحن )و سدس كمل لاس افصل وثدضوحلا طءسد ةىيسدنلا و نلل ن رّسعو ةيبعل رأنم

 ةثالثو دحاوى أن وعبرأو ةعبس قس نيس+لانمحرطتةئالثنُعْلا طسو نررشعوةميرأ

 جطسنلابو ضودلانالوهجلا ةبسنك اهيلاءو ملا ةبسنو نيرمشءو ةعب رأ نما زجنورسشعو
 عب رو واسد ىضمام ثاث لاف للا نم ىضم م كصخشأ لمقولو باوجلارهظ ةمسقلاو

 ةعىنثاىلالوهملاةمسنكا اهمااةعب رأوأةثالثهمسن وةعيس ىضاملاوقاءلاض رفاق قاملا

 دن اوهف ول جلاب وقابل اوأ ىضام اح رخينبف ةرطلا مطنسم م.فهاق الدتعم ليلا ناك اذاةعاس

 هباجنو ةءاغىفةقث هل فأم سو ةءافكردقتلا اذهىفو ردخغت داك: البايلا اذه

 نب أط حلا با سب تالو هولا جبار دتسا ىف عسبارلا بايللا ولي

 فرصت:ةوانيعمأي_مهضرفتاةههكناالا ايش لو هلا ضرفىف ل داما ربل اكو هواطخ ةسنثت

 ضرفلوالا باوصلا كإزهطي ةعبسسلامادعب نيأطحلا عومت نمو لاوئسلا نسحب هسف

 صقانوأ ديازاطخىلا لوفد ىت> لاوثسلا بسب هبففرصتلا ا كلاوا_ةبعما ست لوهلا

 | بمضس ماخلاو .كلذكه_ف فرصتلا عئارلاو انيعمأ ياض ,لوهجنا ضرف ثلاشلاو
 عومجن اوأ ل ضفلا ىلءلضفلا ةمسق حداسلاو هسكعسدالاوىنائلااطخلا ىف والا ضورفملا

 عضو 0 اذكه ممم :راق هرم راصف مه :ردو ءاثلث هماعدب زددعىأ هلاثم عو مهلا ىلع :

 لغ_سالارخ الا فرطلا ىلءهاطخو ىلعالا نعالا فرطلا ىلءةهست نكملو لوالا ضورفمملا

 لضفلا ىلع لوالا لضغلا مسقاو رانسلاوأن يسعلا نعزنظوفحلاو كلذك ةتسنكءلوىناثلاو

 لعجاف تناحفن اطخلا عالنت د رن او بولطااوهونرس#تو ةسجخجب راخللا نكيناُتلا

 نيأطللاع وم ىلءامهمسقاونيظوفحنا عجاورك ذام هيلعدزوالثم ةثالثىناثلا ضورفملا

 دب زأىاثلانضورغملاذ_2أ[7نااضقانلوالا|طخلا مهواذا جيني وهنيعبر ك ذامحت رانا نك

 دي الهنا م_ءاوثلاذ بحي ناو بولط ملا ىلا برقا سكعلاذادناز عقو ناولوالا ضو رغما نم

 ناصقةنةي_سفننوكي ثيحي ةصوص#ةم_سىلعهلا عأنوكتنأهبل وهلا حيارضتسا ىف

 اطختاةي_ سنك هتدابزوأىناثلا ضورفاا نامصقنىلاب ولطملا ىلعهتدابزوأ لوالا ضو رفا

 لوالااهمدقم ةي_سانتم عب رأهفنوكمف كلذكىناةلااطخلا ىلا لوالادثاناوأ ص قالا

 نكعنك-ا ةلوهج لوهجت ئثىلءناصقنلاو أهداب زلاذا بواطملاني«ةمدعل نالوه<هملانتو

 ةمسن لوقندحاو بناج فن اظالا عقواذااهفف ةمولعمى رخأة يسن نمىلاتلابارضخسا

 نيو رفملا ب رقأنببامىلا ةثالثوهو مدقتلا لاثملا فةّمسسو ةع_ستندضو رغملانيدتواغتلا

 نأطخلا لضافت ة سك ل وو<وهو ند_سجنو ةسهتو ةتسنتدامىأ بولاطملا وبواطملاى لا

 ةثالثح راد نكي مولعملا طسولا ىلعمسقاو نيفرطلا طسفدحاولاوهو اه اقأ ىلا ةسةنوهو

 ناو ةسس# ىتب بولطملا ىلا ن:ضورفما ب زقأ ىهىتلا ةتسلا نماهتصقةناذاس اذنأ

 ىلوالا ةبسسنلا ىفايلان 1 ماعجول بولطملاندد و ناسضو رفملا برقأ ندد ىتلا ساهنأ ةثال_ثلاو

 سام الا ةثالثلا فة تسلا ررمضب لوهجلا عبارلاهنمجرخت سد ةمول عم ةئثال.ثُكلهمناك

ىلعلوالا ضورملا هيدي زبىذلاوهحيراخلاود_>او ىلءلصاحلا ةمسقو
 اذااهثو ب واطملا 

 دسحأ ةدابزىأناصقنلاو ةدا لا عوم ةمسن نوكححب ءدايزلاو ص ةنلاءن اطخلا فاتخا

 هنالبواطملا ناد ىلعفو هوسدال م .وا_عموهوهنع رع الانام وب وأطملا ىلعتخضو رغملا

 .جارتتسسا ف عببارلا بابلا»
 «ناطخلا تاس تالوهجلا

 هيم-تو تئشاملوهجلا ضرفت
 ه-بففرمدتتو لوالا ضورفملا
 وهفقباطناق لاوسسلا بسب
 ناصةنوأ ةدايزبأطخأ ناو سولطملا
 رخآ ضر_ةتمتلوالا أ طخناو هذ
 طخ أنا ىناثلا ضورغاوهو

 برضا ىفاشثلا طخ له
 ىناثلا أطلاق لوالا ضورفملا
 صو رغملا اولوالا ظ وهلا ا

 ظوةحلاوهو لوالا أ ظنا فىفاثلا
 ندئازن اطغنا ناكناف ىناثلا
 نيبل_ضغنلا مسقاف نيهقانوأ

 نأطنا نيب لضفلا ىلعزريظوفحلا
 نيظوفغلا عوم_عف افاتخا ناو

 لوهجما حر دمل نيأطخلا عومش ىلع
 هاثلث هملعدي زددسءىأ لم وأو

 هّدص هرفناق هرمع لصح مه ردو

 ةديازةَم_سلوالاأ طشناخ ةعست
 دئازدحاوىناثلا أطخناق ةَم_سوأ
 تالا وةعدت لوالا طوضملاف
 كين نم حب رانا اون رونالد و ةممس

 ندب لضفلا ىلعام_هنب ل_ضفأا
 وهو ناتو ةسجخ نيأطخلا

 هيلع دب زددعىأ لق هول اون ,واطملا

 هساجنأ ةثالثلصاحلا ىلعوهءر
 مهاردهسجخ عمتجا نم صقنو

 ل اوالاداع
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 | أ 8 ارك تصرف نار نش (لوهمل ان همدو آم مدد تم ءارش *تدرأو راطتقوأ بدر'اك

 ١ [ةلذكرمسلا ىلا نيءلارعسلا ةبسسنو نفل لو هجلافاهردقب هنم هيث ءارمثتدرأو ةصو 2

 رهسلانوكلور هلا ىلاره_.ملا ةبسسكن غلا ىلا نوملاةب_.سننا كما ىلا نمل ةسنك

 [|| لي: سنج ىدرفنببالا نوكت الةبسنلاورخ [سفج نم نأ وز او سنج نمرعسلاو
 ||| لوطبوث ل يواف حطسساكه سنج ىلءل_صاخلا مسقتو هننجري غىفلاؤسلاوخآبرضت
 | هت سافوط هنم ةعطق نك ةكاهردنوربثومسخ نو عبزو ناعارذهضرعو عرش رشم

 | ١ #19 لص اور عسم ضرعلا قتؤئلا ل اوطبرض لصا عارذاثاثاهضرعو
 1 حيرخي لمعلا مف هنعىلا نما ةيسنكهرعس ملا رعسملا ةمسنو نمثتاهضرعىف
 7 ْ عالم ملا ناكفةسمذتلاثلاو ةعد رايىاثلاثلثلا ومهارد هثالثرسأ ار لك اهتلث عن مع

 ا ءسلا ةمسنورمثعاتنا ةسهتو ةعئرأو ةنالا ؛ٌعوم#و ثاثلاحرخةثالشثضرغتفاهتدعوف

 ةئاملثلاوهو نلاىلا ءانغالا ىهو نما ةم_سنكرشعانثالاوهورع_سلاىلا ةثال_كاوشو
 ١ ' اق م رشعو ديد> نم قاوأ ه هرمشع نم حوسم ةينامعهضرعو هرشعهلوطرتس ل فولو

 || عون لكماهيف وا هنزوك ةعبرأ اهضرعوةتسا فوطهنم ةعطق عبدي رأوناتكن م نينالثو
 ١ اديان لص 7 ررخلا ةقأواهفعض نطقلا ةقأوةضفةع.س:ناكلا ةقأنا ىلءاهنكو

 ا :؟ !مضرعىا لوط برمضض ل صاح ىلا هتيسنو نوت ا ةهضرعفرتسلالوطبرض

 . اا ل وقيس ورشعةما كهنزو حرخ ةمسقلا اوهطستلارواهنزوىلا نوتسوهو

 : ْ الوهجملا ةمسنك 00 ون لكن مهمفامىلا ع ول لكن ماهمفام ةبسنك"

 أ نقلا نمد ذامنفرطلا ل هجا عسفاو ملف ةرمشءوهو روحا نم يفامهلار وحلا نم
 || باوجلا نكي ل صاوحلا عججاو «_ةيقوأ نق حر اخ لكي رضا م اذكهواضد أ مةاومطسو

 ْ 0 ءالامذخأ لحر لمئولو

 1 .راسوأ عر نمذاكصخبام ةفرعمدي راوانيعماردرمسخوأ عرف نوعستثلاثلاو ننام
 1 رلا مسقتناكلو هراسحلاوأ عب رلاعومت ىلا لاملا سرة سنك حب ىلا ةم> لك ةمسنف

 1 هذهلثم هيلءانيد هلرتو لج ر تامول هسامق ىلعو هدا فرامل برضت م لام لا سأر ىلع

 / ىلا لوهجا ةبسنكن وبدلا عوم ىلا ..د> لك ةبسنفنوبدلا عومجت فت هكر بو صصخلا

 تاي انو رح ةمنت قائلاور ولا ةسج هت هيزوعبسلا برا شولو تكلا
 / لسا ةبنك ةراسقلاوأ عبرلا عوج ىلا ل صاوحلا عوج ةبسنواتقو ىف ةصخ لكبر ضاف
 "||| ضوحرفح ىلع رحوأ ل جر ل كولو هراسحاوأ عب رلا نماهصخي امى اهتهو ف ةصح لكب رض
 0 ةثالئاضرعوةسالوط هنمر فش ريناندةبناٌعي نورمثء هةعوةتس هضرعو عرذأ ةريشع هلوط

 |٠ لومجلا ةبسنك ض وحلا بمكم ىلا ةبنا عة بسن لوقتف ةوبالا نم ق تسي كف ةريشءاقكو
 7 |بمكتولا ءوبلا سناف ةرفحيكق ف ننثا بعكعدنم مولا فر ضحي ةولوروضحلا مكمل
 1 | هرفحت مك ىفرمثع ةثالثف ةينامثىف هرفحت لاجر ةرمشع يقولو م..+ا بعكمىلا لوهجلاونينت

 4 + | امون رسدع هسه ىقهرفحت ةعبس لولو هينا ارشءةثالث ةسسنك لوهجلا ىلإ و ةرمشعلا ةبسنق
 8 عبالي قولو ذكعوري زيثك لا ىلاريثكلاو لنلقلا ىلإ ليلقلا بسناف هرفحت كك ىفةسهفن

 1 ِ 00 ا .هفنأو دق ىلعو ره له نم ضو ىلع عوضوم سان

 3ىرمسلاوث ”رالث ىف ىنعلا هسئيع ةمفنحونيموب ىف هغنأ ةيغنحو موت فض وحلا ت'النسم هذ
 ةمزونضوحدح اولاموملا ىف ال ءميجحلا ناك شالف نلثعك ىففع.جلا خفواف ةعبرأ
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 اهينان ىلا فوأ ة. سنام ىهو اهمزلب و اهعبارلا اهتلانا ةيسكا ش 4

 لهحاذاق هءلع نهرباكنءطسولا قهدحو هيرضاو أر ودلا فصن قد>اوهدابزب هيرضاوا نمرود لوا ذة |ءالطصاوةغلحدملاو © || ىفم ءاوأرودلا ف صن قدحاوةدابز هيرضاواهسرودلو أذ فا الطصاوةنلا ]| ['مطسعنيؤرطلا مطسم ءاواسم#
 عمهستب رضا ذاةرود ل داوهو س#قاملا عم ةغلدجلا سن لاثملا فف ف صن ةدابز عم هفصت

 ىتلاروصاااماو بول طا وهورمدعةس#لصاحلا ناك ف صنونات:ثاوهوهفدنفدحاوةدانز

 فرحالا هذه يدّةَت ن مذ تةروص ككل ليقولاماهريخأتو ةغلتحلا ءايشالا دقت نمذخ وت
 نب دءو ٌةعب را ةعب رأ ىف ل صا اوةثالث قف لضاحلاو دثاىفادحاو برضاف ثد ب |

 مهارد سن ة ص لكى م-هديتو مهفالّدا ةدعب لاجر ةرمشعل لحر ىدوأ واذ بول طم ا وشو

 مسنقاو ة هن ىف لاخلا و ىلاوتلا ىلعدادعالا بر ضاق مهن مدحاو لكص خب كو من وك
 اهملان ةمسسنك ىلاتلا ىعسد واهرنان ىلا مدقملا ىمس و(اهوأ ةيسنهوف) ةرمشع ىلع لاخلا
 د_أاذاهناةيسسنلاك ةبسذلانوكىنعمواضد أ ىلاتلا ع واهعءارىلاضدأ مدقملا ىعمدو
 هيلات فاعضأ ىلع لوالاءد_ةملا فاعضأ دازولو كلذكنيلااإذ ةب واستمنيمدّةلْل ناَعْصْأ
 ه]وق) تواسوأ تصقنتواسوأ تصةنناو هملانتفاعضأ ىلعاضدىناثلا مدقملا فاعضأدازإ
 الووجتاعدحأ ناك اذاهناّا واسملا كلت نم مزلب و عبارلا ولوالاا.عو (نيؤرطلا مطسموا واسم

 هلْوق) نيطسولاد_أو أن تؤرطلاد داما هنالءواعملا نم لوهجلا ةفرعم نكءامول عمق املاو
 ىأ تالماعملابو ه-تمناصقئلابوأرشآ ىلعدد_ءةدابزىأ (ةداب زاقلعتي ناامالاوسلاو

 وهو اذ أمل ئاسسلاهنوطن ىذلارمدكسلا عب رت ىل_ءجت نا كلذ ىف لمعل او ءارمثلاو عسيبلا
 ةطساوقابلاوأ عومجلا لءدتو ضةنوأ ةدابز نملا وسلا سحب همقفرمصتتو لوالا مدقملا

 راصهلوق نملئاسلاهاطعأامو سد وأ عب هنعربم لوه<ىناثلا مدقماو ل اوالا ىلاةلاوهو

 مطساذاف ا هءدار ىلا اهثلاثثةيسنك اهمنان ىلا اهوأ ةمسندادعأ عب راك عمريصيف ىلاتلاوهاذك
 هعبرملا هثاث عج لاملقواف لوهجلا طسولا حب ربخ مولعملا طسولا ىبع_صاخللا مقوناقرطلا
 وهم ةريشعن ام ردوهعب ر وهئاثلام لمقولوةعبس ةطساولاو ريثعانثاذخأملاق ةرمثعناكنف
 ةينامتهناك لئاسلاءاطعأامو ةعم_سةطساولاورمثعانثاذخأملاو ةرمثعلا نمني#مزدلا طقسأف
 ةيناعناك فني هردالا هعيرو ةّملث ةملعدل راه ل ولو عاما ةسجنو رشعةت الثلاملاف

 ةرمشءناكف هاسعشو هإ عم هماعدي زلام لمقول ولما متو ةيناعلا ىلع نيمجردلا دزفوهك
 ةرمشءناكف مهردو ها لثو إثم هماعدي زلام لب ةولورسشعاذثا ةطساولا وةسجذ خلاق
 هعبر وهثاث سهذلام ل_ءقولونامثاةثالثو ةثالثس ولطملاو ةينا.ةةطساولاوهث :ذحأملاق
 نيعردلا حر طاق نب_عردالا لبقولو لمعلا متواذك ىلا ني_هزدلا فضاقاذك قبفناسمتردو
 هعبرو هثاد عمدجلا نم صةنو مه ردو هثلثو هف_ىذ هملعدب زلام ىف هوأو لمعلا متواذك نم

 اهملعدر فرم ءىبث !ىةتسد رض ن موؤصاحن اوعم_بوناذثاذخأملاو رهو ى”ىس لف مهردو

 نمحرطا مث نينو ةسخ ةطساولا نكي هدر و هثاث عمتجلا نم حرطاو ثاثلاو فصنلا
 مهردلا نم سجنا هذه رطاقرشعىنئا نمةسس# قابلا نكي هعبرو هئلثديزملامهردلا
 ة سد ىلع صاخلا مسقاونيف رطلا طسسقث لا ةلادهسعلا وهو عبر وثاث قس صوقنملا

 هنمقابلاوهمد رءاملا فو هعيسنيطلا فز ورغم حجر ىل_.هولو ب ول طم اددعلارخي نيس#تو
 لّيمسولو ةرمثعقاسلا ناك فهعدر و هس هذم صةنلام لش هولا عف لمءااكه مذ لمعلاق ةرمع

 ةئامعستىاملاواذك ةلاق ىفاهعيسواذك ةلابق فحراساهعسستلاتف ىه هس نع عار
 عسب نم تالماعملا قلعتءاموه و(ىناثلا اماوهّلوف) مدسقت اكعضاو لم_علافرغثءةءبرأو

 |انز ووأ اليكدلبلا فر يت ءاام نال نثملا نوكسب هرادو نعل نوكر هران هيفلوهجناوءارسشوأ |

0 

 طسم سقاف ني_فرطلاد_أ
 موأعملا فرطلا ىبلءنيط_.سولا

 مدمس مسقافنرطسولا د_حأوأ

 حيرادنأو مولعملا طسولا ىلعنيؤرطلا

 ناامالا و-.سااوبؤا-طااوه

 وأ ناصقنلاو ةدادزلاب قلعت
 ىأوحنل والاف اه دود 'وتال.م أعملاب

 هن التراص هعب ردملعدي زاذاددع

 حر#ذخأت نا قدرطلاوال- م

 فرصتتوذخأملا يعد ورسكلا
 تيهتنااغلا وسلا بسد ف

 لصف ةطساولا ىم-د هلا

 ذدخأملا ثالثتاموؤاعم كل عم

 هيسنواذكراص هلوش لئاسلا

 ةطءاولاىلالوالاوهوذخأللا
 وهولوهجلنا ةمسنك ىنائلاوهو

 م.قاو مولعملا ف ذخأملا برضاق
 حيرخل ةطساولا ىلعل_صاخلا
 ناو نانثالاثملا فوهفلوهجلا

 هسه لولاك فىناشلااماو

 منالط .رمهاردةثالثن لاطرا

 ةثالئلاورعسملالاطرالا سكنا
 لوسااو نةملانالطرلاو رعسلا
 رعسااىلارعسملا ةمسنونْعْلا دنع
 لوهجافإنُْلا ىلا نول ةمدسنك

 نيطسولا سم مها عدارلا
 4س .وهولوالا ىلعةح_س ءوهو

 لوهجلافنيمجردبالطر كى فولو
 مطسم .فافثلاثااوهو نُملا
 ىناثلا ىلءةرمدءوه ونيفرطأا

 مفوقذخأ | نههنمو ةثالثوهو

 هسنحريغقلاؤساارخ آب رمض»
 اذهو هسنح ىلع للصاحلا قدا

 هب ظفتحاف مفنلا مظع ياي



 هيد [كنانثاسد_سلا ىلع

 ةل مالا قاب جبار تس

 عمناكنا «روكلارذج
 للا عجريل سنج عصر مسكلا
 حجر اورمسكللا ناكنا ماروسك

 ربك ل نيقطنم
 4م هامل وأ حج رخملا ارذج ىلع

 فدنو نانثا عدرو ةَب--رذخ
 من او ناثاثعاست :اةمدرأرذحو

 رسكلا تبرضْنيدةطنم انوكي
 لصاحلارذجتذخأو جرخلا ىف
 جرحا ىلعهتمسفو بي رقاب
 برضتفدنو ةنالثربذجت ىفف
 رذجذ_خأتو ةعبسسىف نينثا
 ةثالثوهو بد در هملاب لاخلا

 نينثا ىلع همسقتو عادسأ ةسجنو

 عابسأ ةّتسودحاو حرض
 ل.وحت قسداسلا ل_هغلاوؤ

 #«حررخ ىلا رت نمرمسكلا
 حرا فرم كللادد_عبرضا

 ىلءلصاحلا مسقاو هيلا لوح لا
 رسكلاوهحيرا كاف هسجرخم
 الرا نم والا

 هسجنح رشم لعل

 لولو نئعابسأ ةسجنونامتأ

 سا دسأ ةعد ,رآباوجلاناسدسك

 سرسأ ء.سو

 حارضسا ىفثلاثلا بابلو
 مةبسانتلاةعبرالا تالومجلا

 1 أرك ١ | ول! نيء بسلا كلل فولو عومجلا ناك 01020 تل رك هع ل6 |

1] 

 : اوىاثلا ىلعل والا ةمسق نم حراخللاورشعانلا هءاعموس#ملا]ل_صاطونورمةعو ةعدرأ

 معلا ةبسنكم <« ءلادح اولاةم_سنذااءادرسكو عم عكا نه حب راخلا سنو عاب رآةثالثو

 : : ةيعصالا لنمو جمصلا برض نم نوكتبالو موس رس كعم ميمعلا ىلا «_ءاعموسقلملا

 3 افاحخ ناك طقف م7 ةمسةلا هده نم حجرخ

 0 مروسك ردع حارا ىف نسافئالببسغلاو
 سف هريغوأ ا درغمناكءاوس (مجرمكلا عم ناكنا هإوف)

 | 01 !ىلاافاضم معلا

 ا لصحملا عبرذملا كلذلا دحاو نك

 مل وحتلا فسداسلا لسمغلاو
 | ةييلكرع الا - را ىلا هتدسنام باطوهرخ آحرخت ىلا حرختن مرمسكلا لب وعنا معا

 0 1 1 111 ةئسانتلا ةعب رالادجارختسافهجرخ ىلارسكلا
 . ||| جرخي مولعملا طسولا ىلءنيفرطلا مل ٍطسمةم_بكءو هنلا لوذملا رخل ىلا بواطملا ةسنك
 0 00 ل تاكا اقوال مرد

 1 ع |0011 ليست لا قوق ةفرسسا:هرالثم قالا لا حو رطملا ناو هجرخم

 0 حرفا ىلع هروصأات دز :زن4-:ةة2امّدف ةرعمتدرأن ا واذكه 00 هانيسنتو

 عمدجيا ىلا 5 نلت
1 

 ١ مب ةيسانتلا ةعنرالاءتالوهجا حارسا ىف ثااثأا بابلو

 1 ةبسنمهنا لعاو تالمماعملا فاصوصخادج عفنلا ةعطع ى هو ةمسدنهلا ةمسنلا ىعحتو
 4 ديزتو صوص#ددعب ًادتنتدادعالا ن مةغقثاط نع هرامع ىهو ةساسحلا ةمسنلا ىعستىرخأ

 5 دادعالا كلت ىعحتوهسكعوأ ام !1غء.ااإ 86 اذكه هحرطو أ دحاوددععمجب ص ئتوأ

 3 0000000 كرت تمالسف ناو ذأ زلاهبامو نت ؤرطرخ "لاو لوالاو همسنا !تاقاح

 ||| ىطسولا فعضىواسد ونيفرطلا نمدحاودعب ىلءنيطسو ىأ عومت ىواس:نيفرطلا عوج
 ]| ددعىف هلرث_ثلا ل_ذغلا برمضن م لصاخلا ىواسدنيفرطلا نيد ل_ضفلا ناو درفلا تاذىف
 || قنيفرطلا عوج برض نم لداخل صن ىوا .:تاقاحلا _.مكناوةدحاوالا تاقتاحلا
 ]| ب رضاف تا ةاهلا تاهجاذاف تا ةاللا فصنىفنءفرطلا برض نم ل_ىاحل ا وأ ت الحلا
 ًالريك الا نمر غصالا فرطلا حرطاخ كرتشملا لضفلا لهجاذاو تاقللا ددع صن ىف نيفرطلا
 نيفرطلا ل_ذف مساق تاقاحلاد دع لهجاذاو ةدحاوالا تاقل ادع ىلعامهنب لضفلا مسقا و

 ددع فل ضغلا برضاف نيفرطلا دح أل هجاذاو ادحاوحيراخللا ىلءدزو كرَمشملا لضفلا ىلع
 || نم لصاخلاحرطاوأربك الا نك, لصا-4لا ىلارخصالا فرطلا عججاو ةدحاوالا تاقئاحلا
 ٍ 9 لولا لفوق لومجلا جاوتتسا ىف هنمديالاهنم ةثالثلسسغ ل رفصالا نكيربك لا
 ش | ا ب مارا أ ناكو ةنس 08 ربك الار عون ينس م رغصالار مع ناكوادلو ١؟ فزر

 | عجافاهتيكدي رأو دحاود>اوبةدعاصتم ول كسلا تناكواف مهرامع أن يب لضفلا ىف كل اوت
 |[ *نيعبرأ ىرتشا لجر ليقولف بولطملا لص هتاقاح ف صن ىف عوملا برضاو نيذرطلا |

 14 حدملاو



 17 ثاثلاو فصلاقدحاو لصاحلاو هاواسناو هملا مسن هنع ص ة:ناو

 حرا نم طسبلا ةبسنكص احلا هج رخىلا طسبلا ةمسن ناف كرتشملا ب را نم ط_لاوهأ||
 حرت نيطسولادح أ ىلءانمةو نيؤرطلا | :عطسولف لو هجناوهثلاثلاو هلا كربسمملا
 هةمستب مصلا ىلا عف را ةلرك_ثلاح رخلا ىلعع ومها د ازنفرممك لك ط_ساناد>ولولوهحلا

 ةمسسقلا نال قدح اوددعىلع حير خل اوط_سرلا نم زاك قاف هرامص تا تدرأ اذاو اع

 ةمد-هملاىفمّدقتا عامه داعلاث لاثلاو هوا مند كرت ثملا مظعالا مسالا نع ثداوأ هماع
 صت:ناهيلا ةيسنلاوأ هءدازنادج ر خت ىلع ةم-قلا,كلذدعب هعفرا م هملءامهمسقاو ىلوألا |

 #« عفرلاو سنحتلا ىف ةئلاثلا ةمت ها او ١

 سنح نمر وسكلالع> هل ةموالوأرم.كه عم ناكءاوس (خلا عمصلا 00 سلام أ هلوف)| ]

 نمارركم لعجي بكرملاوهريغوأ ا درغمناكءاوس( رسدكسلا هروصض هتئاعديزتو هلق ) نعمرتسك ْ

 قو ةمّدقتلاق ب رطلابىأ ( كرش رخملا نمد :وددلف) قباسلا قد رطلابدحاو حي رخم []

 |(ر وسكتلا فيصنتفهلوف) دوخوملاحرخنا نذالاواذ :وطع «ناكنا هنمذخ و :فمصنتلا

 ةسدنىفو ةثالثىلعاد_-او م.سرتنيثلثلا فمدنت ىفامريغوأ ةفاضموأ ةدرغم تناكءاوس
 فيعضت دعب ناسا ةثالد ىف واهست واثاث ىأريشع ةمنا ع ىلع ة نابع م* 5 عست ف صن ونمار نبأ

 لةأص ونا ارسكلا ناكنافاهحرطىأ (1هةيرغتو ]وف ) رمثءةناس ىلعةنالث مسرتحرخلا
 لقالارسك-لا ىلا مضودحاو حدصلا نم سفجالاو رهاظ الاف هاوا سوأ «-:م صويقنملا نم
 عومجانءحرطو

 #« روسك-لا برضى ثلاثا لس غلا :
 ةثالثو سدس قاكرسسكلاةر وصريتعاالاو عكر مد كلا عمناك اذا سينا ىلا حا دحوهو
 الامونيفرطلاد>ايهمفرمسكلا صتخامناعونوه مت سد _س.فصنرسشءد_>ا هنر وص عابزا
 رهاظوهو فاصملا هلاقام طداضلاو ة:ال”ىناثلاوناغنص لوالاو صخب

 يي ةمسّلا ىفعدارلا ل صفلا '

 برض نمل صاخلاو هءلعموسةملا لاوح "اك ةثالثمو سقما لاوحأ نال فانصأ ةينا#ىهوأ]
 |« ءاعموسةلاواصخت موسقملا ناك اذاام ىهوهروصامنم طقستةعسنرخ الاف امهدحأ
 نيرم. كلا نيدىأ ( كرما جيرخلا ىف ةملعموسقلاو مو ستتم برضتنا هلوو) كاذذح

 موسق#ملا ل صاخو ةعبرأحبرخلا نال (عاب رأةثالثودحاو هإوق) نيفاتخحوأ نبك ص وأن يدرغه |||

 لاو 'باسحا م

 ةنالث فه_ضودحاو ثاثلاو

 سجود>اوسا_جنا:

 فمصنت قىناثلا ل دما اووب

 ياوق رفتو روسككلا

 زسكلاناكناق فم_.هاتاااما

 تؤه_صاد درق وأ همف_صناح ور

 وهو هيلارمسكلا تبسن وح رح لا

 صقتف قدرغتلاامأو ر_هاظ
 اهذد دعب رخ الا نماعددأ

 تلقا نم عد رلاتصقن ناق املا

 0 سرسفصذ قب

 برض ىث لالا لب مغااوإي

 نتقرطلا دحآ ق رسك-اناكنا

 برضا هنودب وأ مب عم طقف
 جمصلا فرم كلا ةروصو نسجل
 وأجر ا ىلع ىل_داملا موا 3

 هنالثو نءدثاب رض ىف نم هيسنا

 ف سلا ةعيرأىف سا_جا

 ناسدنو هرمدعح رخ هس ىلع

 ةعيسىف عابرا ةثالثبرضيفو
 هعد رأ ىلءن 0 وادحا اعييف

 بواطااوهوعب روة..حرخ
 نفرطلا )اك قرسك-لا ناك ناو

 لصاطاوهو ةرودلا ىفةروصلاو أر مسكلا هروص وأ سذحلا ف سنجلا برضاف الو امهدحأ عموأ !موهعم
 فصنو نثثا نرضنملصاخلافبواطااوغ حيرادناف هملا هبسسناو هياء لالا ىسفاف ىناثلا لصاخلاوهو جب رخلاىفجيرخلا متلوالا
 ن دروسا !نموثاثو ةمنا# ثلث وةنالثىف

 ىفهيلعءوسةملاو موسما برضتنااهف لمعلاو لمأتلا هبده ش:[كفانضأ ةينا-ىهو د ,وسكلا ةمسق ىف ع.دارلا لبس غلاب
 ._. رسك |ذ طقفامهدح ناك نا دوجوملا ب رخنا فوأ رمدك امسهنملكعمناكنا لرتشملا جرا



 >اولاريغنيذدعلك ١ «لوالاةمدقملا» لوصفةتسوتامدةمثالثهمشو 4 روسكلابا_تىفيىناثلا باءلاو
 الاواهوةفوهجر*#ةوهىذلارمسكلاوناةفاوتف ثلاثا مدع نافالاو نال ادت فرثك الاام_واقأ ىنفأنافالاونالثامتفابواست
 قابلا ىلع رابإع موسقملا|ةمسسق قدناو نالادتخ عت قبل ناف لفالا ىلءرثك الا ةمسش.ىاملا فرهد ونبلثاقلا اوتانءاشخ
 وهوقطنمامارسكلا منانبابتفدحاو قيد وأ امه داعلاو هريخخالا هلعموسقملاو نافاوم نا ددعلاف وم قسالناىلا اذكهو
 نيثاثلاكر ركمواريشعد> ا نمءزو ثاثلاك درغمامااه_منم لكو ءزجلابالا هنعريسبعتلا نكعالو مصأو أةروهشملا ةع_ستلارو كلا
 دحا نمءزسو ثاثلاو فصنلاكفوطءموارشع ةثالد نمءزس نمرشعدحا نمءزسو س دسلا فمنك ف اضموارسشءدحا نمنأ وسو
 الاوحرخ ا قوف هتحترسكتلاو هفوف هع راق عم هعم ناكن اذرمسكملا | تء«راذاور مشع ةئالثنمءزح ورمشع
 «روسكلابا>قىاثلاب الا ف :وطعملا يف وهناكمارف د عضف
 . || هلوق) قايري غنم ةدحاو :رم نمرخكصأ هنمهصقنبىأ (رثك الامسولف1 ىف نافهإف) | ؟ ” و 0 1١ هذه 4 + اذكهناثاثااودحاولاف ..ه 7 تاضملا مسالا قدروا نو
 ||| فصل رخوهفندتثا ناك ناذ همف :رطناعدعب ىذلاثلاثلااذهنا ىأ (حلاىذلا كلاوأ] + اذكه سادسا ة سون فصتو

 [|تلا :لاىأوهىذلا ارسسكلا سة> ىف نا ةفاوتمنادد_ءاافاذكهو ثاثالف ة:الث ناك ناو 30

 || تمسقاذاف نيابتلاو قفاوتلاونيلخادتملا فل خادتاوهو(قابلا فرعي وهف لجرخم
 : انم-ةة_.ةتءقناونالخاد_:منادد_ءلاف ةمبسقلوأ نم قانقببملو لقالا ىلعرتك الا

 . || دحاولا ىلا ىهتنتىتح قابلا ىلءامو سقم هيلع موسقلا لعبا ذكهو اهيلع هيلع موسقملا
 5 | باستتالا هاضتقاام م ىنا هلا عم لوالا انريتعا هريثكدا دعا نيبةبسنلا ةفرعمد.رأ اذاو هريغوأ
 ٠١ || بيكرتلاو أ ةفاضالا اهنمدلوت ام وىأ (ةعستلاروسكلا هللا ذكهو عنارلا عم متثلاثلا عم

 5 اذكهعابرا ةثالثوناسجلاو
© #2 
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 || معلا ف ةميرأو قطنلا ف ةءدرأ ةينامتماسقالاف (هرخآ ىلامبنم لكووإوف) ربركتلاو اظرف حف ان مسنم
 .[|| هب ةلصاف نمديآلهنافرسكللا فالذي رم كلان بد وهند ةلصاف تودب ىأ (هعوف همسراق هإو)
 1[ رمسكلاراسب ىلع عيصعلا عضد دو مسرلاو هنمرعسك هلالعيل هجرت يبو

 1 . «ةيئاثلاةمدقلا»
 ! حالطضالا قواماما ىم-دةب راغملا دعو نيب رصملاءامدق هرامعهد_ه ) رمسكسلا حب رخل

 1 فسنلاكاه.لاد>اولا ارمسكلا ةبسن مص: ىتلادادعالا نال( حلا ددع ل كأ هوه ) اماقم ىع-:ديدجلا

 ! || هحرخ فصتااك (رهاظدرغل حر 2دإف) اهلقأو غاز خرم ةعدىذلا ناالا ةريثك الث
 ||| (ملا فاضللاحيرختو هْإْق) اذكهو ةثالث ىل عني _تثكرركملاواذكهو ةئالثثلثلاونانثا

 حرخورركملا جر خت هنيعب وهو
 هنادرغم حجب راحت وربص فاضل ا

 فوطعملا امأ ضعنىف اهضعب
 ناذ «4-:م نبرعدكى حر خر معاق

 رخ الاىفاعدحأب رضافاشابت

 رخ' الافامهدحأ ق وفاعفاونوأ

 م ظ ريض يرك اجت اا
 | قفصنلاج رخنينئالا برضتق ةّتس نمأ دحاواضرفنينثا نمد>اوىأ سد_سفصنك |[ . امارسكلا حير خم عملصاحلا

 '(|ةقيرط ءذهني ر سكى رخربتعاف هلوق) ةمبرالا بسنللرطتريغنمسدسلا حرة بسأل رماد اناذكهو تفرغام لمعاو
 ' . [|| نم طسبلاذخ ال ضرعتبملو رخما نابل ضرعتم هنت اهيلاريشسىرخأ ةقيرط كانهو جرخم ل .صحت ىف بواطل اوه

 ||| فوطعلا فو ضعي اهضعب هنادرغم برضن فاضل ىفو رهاظر ركملاودرف ا ىفوهو هجرت أل ننال رض: ةعستلاروسكلا
 ٠ | جراطاف سانا هجرى عل صاخلا ةمسقو لرتشلا جرخلا فسح لك ةدوص بشي | قو ماكاو نابتقةثالثلاو
 0 ونا 00١ قديرضاوميقتك اةلصاحلافةلخادةتسلاوناابتللةجلا قلصاخ او قفاوتلل ةعيرالا فصن
  نورشعوةثاع-* ونا غلا وهو لصاحلا ىف ةلخاد ةرشعلاو قفاوتلل ةعستلا ثلىف لصاحلاو ةيناعلا عب ريف لصاحلاو ةنيابلل ةعبسلا
 اقفاومناكامورثكالا»فةكاو هطةساف هريغىالخاداهنمناك ا فهتادرغم حي رار بتعت نأ كلو جست بولطملاو هو هبفتك اذ
 . طقس: لاثملا ىففبولطملاوهلماحلاو ض ءب ىفاهضء:برضاف نيالا ىلا ةيقاملا حراخنا لون كلذك ىفولاي ل عاو هقفوهب لدبتساف
 ' قتلا ف لخاد وشو اهغمناهب ل ديتساقفصئاانةيناُعلا قفاو ةمسلا وقاوبلا فام وخدإهسمتاو ةعد رالا وهنالثلاوننثالا

 " ايواطلاجرذبلة مسن فل صاخلاوةعبدسلا فل صاحلاو ينال قس برضا ف دنا رشا فاو ةبنافاو سا را
 | ١ را يرش نموعومت سلا مايأ ىف لضاحلاو روهشلا ةذءقرهشلامانأب رضنمةعستلارو كلا رخل هي :#ة يطا
 - كلاس مايأ فك عو بسأ مايأ برضا لاقف كلذ نعههجوهتلا م .ركى لءنينمؤم اريمأل ثسو ضء:ىفاهضءدنبعلا فرساهق ىتلاروسكلا
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 هرذح حار تساةال مل ناكناددءلاوالامو اءب موار وذجم لضاحلا ىعنسد وة دامو ريججلا ىفأم#ت وةحاسا|ىفاءاضو تاماحلا ىف

 قاملا بتشناو هءلاتار وذلا برقأهنم طّقساف م< 1ناك ناواقطنمناكنا لمأت ىلا حاتال 7
 دد>اولا غم طقسا ارذدخ فءدمىلا

 ةتص ىطختن همتارص لعو وسةلاك لود لالخ هم_ضفاريثكن أك ناوبيرقتلاب مدالارذجوه ةيسنلا لصاح عم طقسلارذخا

 قىقب وأ هانفا راس: ن عاموةريخالا ةمالعلا ىذا لاخلا صةنو ه_سف:فبرضاذاداح الا نمددعرتك آباطا هنت سه
 بولاطا اددملا تحت لصاحلا تعضو ونامل فىناقوغلا تدرمضو ةفاشع | متو اهقوف هّنم ضوهندجو ا ذاف هنم ص وعملا نم لقأ

 ىلءىافوفلادب زن ةلصافلا دعب هّمحتىقاملا تعضوو هرامس نعاس#و هيذاحب امم هم_صقنوهمق بورضملا هداح[ى ذا ثم هرذ>

 نكمأ ا هّتو ةريخالا ةمالعلا لبق ىتلا ةمالعلا وف هتع_هواذا كاذكددعمظعأ بلطت من ةبترعنيملا ىلا عسجلا لقنتو ىناستلا

 اه  نعامت :وهيذاحامم لصاحلا ناصقنو نايل نم ةدت ىه ةدت ص ىفهب ررض

 قلعتي الىذلا با سا ىأ(تايساحلا ىف هلق ةلداقالاو ربجلا ىف ىنأب اك لزانملا فةلصاخلا
 الضو ِهْْف) ةلداقااوري_جلاك لاؤسلا بسحب هذ فرصتب لو تالو ةدحاشللاكرب داما

 ةطرحلا طوطخلا نوم*هاهءا ا ناذراقلا لسصتللا معلا ىفام مالفتسا ىهىتلا (ةحاسما يف

 ىفةءقاولاذادعالان اق ( هلداقملا و ري-+لافايشوهإوق) اعال_ضأابا وزلاتا ودحوط_سلا

 ريسجلا فاش لزانملاهنمنوكشتىذلالوالادد_ءلا ىم«كلذاذةلوهءاهلك هبت الالزانأ ا
 ةسارتو ةيئاوهندقب رطدرذجلا اردتسا ىف عورشش(خلاالياةناكناددءلاوهإوف) ةلداقملاو

 راسثأة بناثلاو برز قتلا_مدالارذ_جوش هلوقىلا ناكناددسعلاو هلوقبا فراشك والاف
 برقاو رذجاهل سدا هنافةرمشعلاك (خلا مد ناكناو هه ) حلا اريك ناكناوهلوقباسهملا
 وهو هرشعلا نماهح طن ماسلا سسناؤ هن الث ةع-ستلاردح و ةهسستاوملات ا 5 ذحلا

 ةثالثةريثعلارذخ اهيلعدح او ةدايزد_هزةتسسلاوهو ةعستلارذج ف عد ضمىلادجاو

 ةسءنرص ىلع داح الا ةسنت سه ىلع لود سجل قوف هعضتر غصب ىأ( هنا ص ملعو هوق) عبسو

 اهمقو وذ_عدوجو مدل جوزللة يملا كلرتتودرفلا ةيعسلا ىتارملا ىلع يعتاذكهو تاكا

 د_>اولا نمو ذ_ةمم ةمسانةمذادعاذ هلا ىتا ف نم تف لكل ذوق هلا لئاوأ نال
 ازكجهو كاذك فال آءرشءوهوه_سماخو كلذك ةئاملاوهو هثلانو عدن يهد _اولاف
 تدار ظنت نا هل مص قد رطو طقفةعستىلا د تاو نم بول ظم اق (داح "الانف هِإف)
 هنسغن ىف هدد رض دولاد دعةعستلا مق درا نمسلطت وناكنااه :رامس» ىلءامو هريخالاةمال_هلا

 دعب هل اوقفذوخأملا نم لفأ ددعب هنعاصوان وأ ةمال_ءلاتحئامل ا واسمهيرمخىل-هصاح ناكل

 راجلاو لأ ىلءدوعد ىلءافلا بئانف هرانسد ىلءامو ىذاجنا نمىأ هنمضوقنملا نم لفأ قدوأ

 هملع سدل ىذلا مقرللاءذا <ريبصمل( ةمترعنملا ىلا عسسجلا لسقنتو هلوف) هبقاعت هر ورخلاو
 هبرض نكمأ ه]وق) ايذاحري هءلدتازلاوأر فصلا تاقند, زأوأ ةريثءفءضااراصىتمو ةمالع
 ىف ة هو «4 هسه ل.مدل نفت ىفة سه هب رضف ةنموهاريتعم (ىقاّمكلا نم ةمتىهةبت ض ىف
 ام-هيعيص عم نوكمش رخ“ الاىف نيدو رمضملا »أ مطسم ف عضل صحيأ لوقنلاعومجا
 اعد بأ يطسم ففءضوة هب رأوةثالثكنىددع لكى ب هنالكللذو عومسجلا عيرم لاب واسم

 عومجلا لقناوىأ (ارف داهتختو ةمال_ءلا قوف عضف هلق ) عومجلا عب هىوا سد رخ "الا ىف
 لمعلا مب ىتحا ذكهو كل ذكد دع مظعأ ب لطا م نيملا ىلا ةبترعلوالا

 تدزتفرعامهبّتا عودت دح .واذأق هرامسد

 تاقنو ىنامحلا ىلع ىناقوفلا
 ني_لا ىلا ىنامحْتاارط سلا ىفام

 اوت عشادسج وا لناو اة ستر
 ل-ةناوارف_صارتدو ةمال_ءلا

 قوفافلمعلا مي ناىلا اذكهو

 ئثقس مل نافرذجلاوهلودجلا
 ددعلاف لصاوغلا طوطخلا تحت
 ةمقملاكلتو مضاف قنناوىطذم

 نمىلل_-صخام اهح را سف

 كوالا ةمالسعلا قوفام ةدانز
 اندرأ هلائمىنادحلا ىلعدحاو عم

 امكقناال؟ ددعلااذ_هرذح

 اذكهراصانلةامانلع
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 ىنعأ ىناّدحتلا لءدحاوو ىلوالا ةمالل_هلا قوفامهذاد زن مىلداخلا اهحر خترسك ىف ةمناملل_داوغلا طوطخلا تحت قبو

 ددعلانازيم فلاخن ا عملا ناريذ ل_صاخلا ىلع ناك نا املا نازيم دايز وةسسغن ىف جراخلا نازيمب رض ناخمالاو 7



 ' اهوموقلانمهيذاحيامم ل ضاحلا ناصقنو هيلعموسقملا بتاه نمدسحاودحاو ىف هبريض ن كعدام الا نمد دعرثك !بلط: ع
 0 : ٍ موس ا بنام لوالايذاح لودحلا ق وف هتعضوهن دحوا ذاف لصاف طخ تمت

 . [|| ىأهتحت هبلع موةملاو ءالولا ىلع ىضرعلا طخلا تحت لود_+للاسأرفروطسلا ىأا هل الخ
 0 |امهيذاحننبد واسم الثمن: قرهساعموسقملا اكن ا هناالا اراسلا ةهح لود ارثآ ىف

 || امهعومج دازناو موسقملا نم هلثمىذاحك ثيح نب رطس ىفهعضف لقأوأ موسقملا ماقرأ نم

 .٠ [أرطيسلا ىف اممم مقرلوأ نوكي ثيحبلودجلار خآى نيرطس ىفهعضف موسقللا نمير نع
 0 موسقم لا نوكمش ءاقرالا نم لاخ راسلاة_و>نمئأ لوالارطءاوىناثلا فىناثلاوتلاثلا

 ")| (حابلطتمهلوق) حلا ىذاحي ثيحب هلوق ىنعماذهو نيقر ىلع ماقرأ ةثالثذ -ةندح ٌقزملا
 ' []| هاواسنانةيه دعى وتحا ناف ىوتع كه-_.!ءموسقلل ىذاحلا قزجلاءو .ةللوظنتنان
 "|| لوألايذاح لودجلا سأر ىلع عسر دعب برضد ددعرثك ؟ىه ةرملا هذهفهنم لقانه لعد ازوأ
 '' ]| هذاحا قرحلا موسقالا تحت هعضت برضل | لص احو هنمدحاودحاو ىف هءاءءوسقملا بتا مه

 ' ||| عوسقملا نم لصا+لا اذهحرطنواضرعاطخ هنت مسرتوهنارمشع تحت هنارمشعو هداحأت حت

 " || قزجلاموسقملا نعنع ةبت سم لوأ ىذاحب ثيحبةبترعزبعلا ةهجهملعم ءوسقملاحزحزت ع

 ' [| عضف قبس اكىوتحا ناف قزج موسقمام_وءومتو حرطلا قابل ةبترملا كلت ةفاضاربتعدو

 قامللاءضاو ناك نا هرا سد ىلع
 لقنت ع تفرعام هبتلعو هماع

 ةيترم يملا ىلا هسيطموسقلا
 رامسلاىلا موسقملا نمقباموأ

 ماجا بال يضر حا
 لوالا نيعنع هعّصو ض اكد دع

 دجوب مناف تفرعام هبل#عاو
 اذكهو سم كى ل_ةناوارغص عضف
 لوالانذاحم موسقملا وأ ريسصبل
 عوضوملا نوكيف هاء موسقلا
 ناف ةمسقلا راخلودجلا ىلعأ

 رسكو هف مويسقملا نم ْئب قب
 مبقت 4| مهبط موهقم ا جرحت
 اذه ىلع 40هالئا ددعلا اذه
 ةمسقلا حب راقت هرم ددعلا

 دحاو حامعلا نم 14٠
 اذان سنو ةثالثنمأزحرمشع

 هنر روص ه دهوأ دا وصرف
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 جراد نايم بربط: ناتمالاو

 5 عمتجما نازيف ل داحلا ىلعناكنا قابلا نازيم هدام زو هيلع موسقلانازيم ىف
 ِ : ارذَح ىعست هسفن ىف 0 رضماددعلا * رذجلا حارسا ىفسداسلا ل هسفلا# أطدت لمعلافم وسلا نازيم فلاخنا
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 "اف وأ

 || ارفص عضفو حل ناو لمعلا موالو أ هتعضوام نعنع لودجلا سأر ىلع ءاوتحالا تاه
 ةلجلابو كاذكفةىم نمرثك [ىوتح ا ناو ل معلا مب ىتحا ذكهو لسقتنا ئاضد أل ودل قوف
 هبرضو لودجلاس أر قوف جتاذلاعضووءاوتحالا تام ةد_ءنعثحلا ىلعةمسقلارادخ

ا موسما نم لصاحلا حرطو هيلع موسما بناه ف
 ! |برضلاربتعاهتلا هجر فنصملاو قزحل

 |قزجلا موسما ن ءةسبت صوخآ ت حتا هبر بضل صاح مسرو هيلع موسقملا نم ةبت صرخ آ ىف
 ظ فراءتملاو فولأملا سكعوشو لمعلا ممتىت_اذكهو ةناثلا بترا فبرضمتحرطو

قم .وسفملاو اوعضد م-منأق كلذك لل اواد_4لا م رنا م”نا'آلا
 | لودحري-غنم ىض ع :رطسس 

 | هيلعموسقلا نيب ل صاف قفأ طخ ىلع ئاق ىسأر طخ هنعالوصغ م هراسد ىلع هياء موسقللاو
 | ماقرأ ةدداماق أ ْم .وسفملا اونآن م نوذسخأنمت سد 446 اذكهةمسقلاحراخو

 |ايئزجاموسقم عومجا يممسدو هنمرخ [مقراهيلعدي زالاو هنعاهتيكص نتمنا هملع موس
 | تاره ةدعانعضو رثك أوأ ة م هيلع ىوتحا ناف هلع موسقملا ىلع ىوتحيةسفرظنبف
 | برضلا ل_صاحانحرطو هيف هانيريضضو ةمسقلا جراخ ىع-:اذهو هماعموسقملا تحت ءاوتحالا

 | هيفانامع ىوتجا نافرظننو حرطلا اني ع نع موسقملا نماةرلزنن م قزجلاعوسقلا نم

 || هيلعموسقملاردق,موسقللادا زاذا«هننتباذكهو ةمسقلا حران فار فصانعضوالاو مديقتام

 ًأريغتملو هيلع مقوأدد_ءيف لق ابالئذلام ءوسةلابرضاذاو كإذك ةمسقلاحراخداز

 موسقلاب رضاذاو هيلءهمسقاوأ دد_لا كلذ ىفةمسقلا ج راخبرضاف 4-اعم ءوسعملا

 مو.سةملا ندع ىلع :راغصاتدحواذاو ريغعتيال ةمسقلاح راثند_-اوددعف هباعموسقملاو

 ١ ْ . [|| ىابلا ىلع ىفابلا مسقنو امهلف أى امودةبامس مم لكنم فذحنراصتخ الذ «_اعموسقملاو

 0 ظ

3 

 ا ||| دامعالا عب لصأ هئالهسفت بر ضد ددع لك ىلعاحالطصا قلطا مت لالا ةغللا فوشو
 4# رذجلا جارخسا ىفيهدا بلا لسهفلا#

 ةلصاحلا



 : عاش ىلعةمت ئه لعق وف ناد و رضاادحأعضن ودك :رك سس يك هب ف 2 5 ولج قات 0م يا

 ثيدع هشذبو هرمضملا لقت عاهدغب تا دعْلاو (هدوفداح هلا عضتو هعب رالاىفاهب --

 ضءهدف و لمعلا مب ىج -اذكهو بو رضاان مهه_بتلاناسع ع ىلعام هنم 4 صل وأ ىذا

 نكدلو ءاذاحلا برضىلعت الا لمعلا نكمأو ةزمعةر وه بشملا بزضلا عاون أنا نش ئماوحلاا]| ٠

 مست : ناب( تاب ص ىلا يوسع :ودأ ]وق) هنام زي سخي ىأ ةكمشلارهش الاو هل |وهو س «وسالا ب رض

 بورمضملا بتا صه دعب رش ”ولإ| مسقتو ب ورضملا بتا م ةد_عبهنمنييقالّملا نيعلضلا دحأ

 ةنناق ةوغلا ىنعلا ةب والا نماطخب رنات :وف ني تلم ىلا اهنم لكم 5 دو هْإق)هبف
 نم عبرض لك ىفاذكهو هسنمةِبناَدكلا ىرم-دلا هب وازلا ىلا اهتم ىفاتمتلا نعالا عيرملا نم
 بورضم او بورضااتادرغمىأ (تادرفاروص برضا من ِهإوْق) روك ذملا لودجلا تاعب سه
 ةعيسلاف لكشلا ىلءام4بفةبورضملاو را سلا ىلعامبورضملا :اعج نأ هلاثم ىنف هسرف

 ىلعاموهقالّلاعبرصو ةعبسلا فن ىنادكلا نءالاوهقالستلا عب مو ةعد رالافبرضت
 لكى نينا لا ةروصنرنثالا برمضتمم ةتسسلا ونعنتالا وةئالثلا مت ىناتلا نمالاراسد
 قفالوادجلا اريمعتفا ذه ىلع وامتد ضن الهي رض نالرغصلا كركتو بتارملا كلت نم 4 ةماز#

 يان ارن وك ريمعتلا ناريغ فات ال ل مءلاق لك_شلا فوفامبو رضملاانلعح ناو ىذرع

 ةعدتلاب هم ب ورضملاروص طقستُك نا هلداح (خلا نادتمالا وهإوق) هب ةمت"”الاهيرامعلقفاوملا

 نز 7م نازيملاو هفالاو لم نا لاخلا نزتو نازي ا فن ازيملا برضت مكلذك بورمضملام
 نازنملافنازيملابرمُص لص اح نازيم ىلا هنازيم بسنتو ىلك- ابل

 ظ ' «يةمسقلاف سمانا. بصفلاو :

 ىلع ة سس ةمسقك ةيسنلاباهنءريعب ورثك أ ىلع لق أ ةمسق ةثالئاهماسقأ ةمسقلانا ءا
 موسقملاداحآ نمدجاو لكس حيراخلا نكت ةرمشعلا ىلا ةسجللا ىسناف ةعمس ىلع ةثالثوأ ةرمشع
 هلثم ىلءواسم ةمسقو عابسأ ثالث لكل حب طوس راجت ع نكي ةعب_بلاىلا ةثالثلا بسناو غصن هماع

 ىل الا لمعلا ف ف:صملا اهملا ضرعت ىّج ا ا ادب ا دحاواهمف جراخلاو

 نوكتم وتشاد مدحاولا سطنوهوارسكوأ ناك ادت ( ددع سلط ى شو هإوش)
 ةَعب رطةيسسنلا فرب_ةعاامل فن_هملاو هياعمو.سهملاىلا دحاولا ةبسنكموسقملا ىلا هتدسن
 ريتءاولولا دحاولا ىلا هّتبسن لاق ىلا. ىلا ىلاتللو مدقملا ىلا مدقلل ةيسنلا ذأ ىهولادبالا

 ةيسنكه ملادحاولا ةمسن لاقل ةءسنلا قاملامدقملاو اَمدقمىلاتلا لعج ىشو فالخلا هقب رط
 هنعصقن نوأهإف) لمأت دح اولا ىلا هيلع موسقللاةيسنكه ماا ءو سقملاة م_سنوأهملعموسقتملا
 4 وسما نم لق هنم لصاخلا صةندعلم ١و سعملا ن ند قلنا وك (ةللعم وسلا ع ا

 هماعموسقملا لةعهنعصقوأ مو.سقملا ع نءىل_صاخلادازهّتءرضاذاددعك ل قفتا اذاق هيلع

 هع رأىلع ره ع هد راما ولاه ملعم وسما نم لئانىأ (كلذك 0 واطملا صخالف

 هنم لصالادلا اًذهو هملعموسقملا نم لق ىشوننثانمو سقملا نم لف رمش ء ىنئالا ناف
 قاملاعو 22 4س : هرد5 فرعد دحأو نمرم لك ىلب جت دحاو هيلعم .وسقملا نمدخاو لكلا

 نال معلا د حاولا نمزج هلعمو.قملا نمدحأو لك ذحخأب ةيسسنلا كلم .و هماءموستلل
 هيلعموسقللىفايلا عو#ةمسنكه يلع موسقملا نم دسحا ولكل املا نم بيصنلا ةيدشن
 هءبضو رافد أ تاذولو(م و سقما بنام هِإوق) لوطلا ىفامسقنمىأ (الودج مس رافوإق)

 34 3 ىااك تادرفااروص ب رضاع
 هداحآ ام ميذاحت عبرص ىف لصاحلا
 ل هنارثعو ناتعلايلكلا ف
 هيذاحلا تاء رملا كرتاوىناقوفلا

 مضفو لا ماذا ةبلاخرغصلل

 تق نعالا ىفاضلا ثائملا فام
 وهوارف_هفالتناق لك ملا

 حمام لالا بتاعه لوأ

 عضو تدر وم نبط لكن ثددام

 م تعضوام راسسد نع لصاخلا

 هلام علا ىف امارةصفالخ ناف
 ادهىق دعمانع داءلااز_ه

 لحعلا ةروص هذدهو ؟١الذدعلا

 10 ا

 فااننازصاملا نازي بف

 طحت لمعلاف حب راخللا نازيم

 # ةمسقلا ف سماخلا لصغلا#

 ددحاولا ىنا هدي فدع بملط ى هو

 هءاع 5 وسما ىلا ع وسقلاةيسنكا

 اهيقلمعل اور برضا سكع ىهف

 قدتن رضاذاادد_سلطتنا

 نضال ىواس ة-ءاعم موسقملا

 نم لكان ه-:ءصقنوأ موسقاا
 ضورفملاق هاواسناف هماعموسقملا

 هتعءعصةنناو ةم_سقلاحراخ

 3 لفالا كلد سسسناق كلذك

 ل هع :!صدد_ءهروطسالودج مسراقدا د ءالا تركت ناق حج رادخاو هددعلا كلذ عم

 موسقالارخ آول: مىذاحيُثيدفالاودا ذاحاذا موسقملا ن هيد كت ن نءهياعمو.سقملا دزب ل نا هرخ 1ى ذا ثم



 هرأقنورمثعوةثالئا هلاثم دام الا قدام“ الابو رمضم هبأ| فيضثوثارمث ممتحلا 52 الا تارمن عة دعو رمالا

 ,.وءوم فصننيلضاؤتمنيددع لك ج هدعاقوإ رمذءىنثا نيعب_سو ةثامعب-ىلا فضاو ةءستنيتسسلاو ةينالا ىلءذزفنيئالثو
 ةعرأافاثم هفنىفام_منيلضافتلا فصن ب ورض «لصاحلا نم طقستو+ سف' ىف عم_تحلا ىف هنت رضتواموع مت درغ
 نه طقسافنثالثوةتسىفنورمشعو
 نوّسو ةعدرأو ةئامنام 0

 ناببرضلا لهدف م ةدعاقإ
 لوأىلا نيبورمضم ادحأ ب سنت
 كلتذخأتو هفوفةتىمدادعأ

 ط_ستو رخ الا نم ةب_سنلا
 هيلا بو سنا سنج نمذوخأملا
 ة.ةافاثم همسك رسكملاو

 بسنترشع ىنثاىف نورمعو
 ذخأتو عرابة ئاملاىلا لوالا
 تام ط سدتورمةعىنثالا عدر

 ةثالئاه_هدرفرشعةنال:ىفوأ
 ةئامثاثوأ ةئامثلث باوجلاف عبرو
 يهدسءاوإل نو رش عوة سدو

 فعن ناب برضلا ل_مسيدق
 ادعاصق ةرمم نيد ورضا ادننحأ

 كلذ ةدسب رخال فصنتو
 اههدحأ «بلاراصاميرضتو
 اهلاثمرخ الاهلازاصامف
 رع هتسس ىف نو رمثعو ةدس#
 تفدنوندتىهلوالا تفعضولف

 برضا عجرا كلذك ىناشلا
 رهظأوهو ةئام ىف ةمدرأ

 بنارملا ترثكست ناقه ةرمصبتإ
 لقلاب نعم ساف لمتلا بعسشتو
 بكى ع ىف درغم ب رضاك ناذ
 هبرومب درغملا برضا تامهمسراق
 داحآ مسزاو ىلوالا ةترللا ىف

 هنارمشعل طفحاو اهتحت ىلدصاحلا

 لص اح ىلعا هدي زتلاهتدعباداح

 ادد_ءناكنااهدعدامب رض

 ١ : اطقاحارف فداح لص: ناو هّتحت تارشعلا دع تعسرار غد ناكناو

 جراخارط_-نبنءاهه-رافرادصأ درغملاعمناكن او ارفص مسراؤرغص تب رمض ىت هوتفرعام هب عسفتتل ا هس>او ةرمع ل كسل
 2: اذكهلمعلاةروصف 1؟ ٠ 7 ددعلا اذهىفةسدلاثم

 " عالة نبرأاذاكش مسرتةكمشلاربشالاواهريغو ةاذاحن و جشونا برم ةوهكبش اك ةريثكه يف قرطلاف بكل ص فاك م“

 ١ ثيثالثوةتس ىنعأ هسفنىفامهننب لضافتاا فن بورضم ةئامعستلا -
 ]ا سس

 .[|| داح ؟برمض لله > تارمثءلصاحلا ط_سدو ةريثعلاراركت ةدعف عم تلا برمذورخ “الا |
 [|| برضاذاولوالا تاره ءىفرخ“ الاداحآبرضورخ الا تارمشعىفهءارمشءونتد ورضملا دحأ

 " ||| هلْوَق) تارمثعلا ىواستءاهصاصتخا هجورهظاانر قامو ةعبرالا تمتذاخ“ الا ىفداح“ الا
 [|| (درفماموعومفصن هإوق) صومخ#ترادقعرخ “الا نعل_ذغبام_هدحأ ىأ (نيلضافتم
 || دحاومقرأ درقموهو نوثالث هذصنو نوتسامو ءو ناف نيثالثو ةّتسسو نيرشعوةعب راك
 ظ وسدد 00 1مرات وجم فصناعةصتخم تسول ةدعاقلا هذهو ىونعم
 ا ةمستلارووظدنعالا نوكتالد !!ناالادا دعالا عجب ىف ةدرطم هدعاقلا هذه (برضلا

 ||| اهتوفامىلا هتبسنولذا (هفوفةبتيهداد_ءالوأىلا ِهْلق) هسا بوسنملاوبوسناا ىف

 || هئلاراصامفهلوف) لله _لاب مضمي اكسهالار مسعد نكلو مصل هنمذوخأملا ىفهريطت تظحالو
 || مطسمو هيلاراصام ىلازخ "الا ةبسنكه يلاام_هدحأ هبلا اراصامةم_سننالكلذو/ رخ”الا

 ْ | !هيلمعلا له اغا هدعاقلا ءذ_هوىفاعتهتلاءاشنا أباك ناطسولا نيفرطلا
 [|| بعشتوامهيلكوأامهدحأ ىف ئأ(بتارملا ترثكت نافِهْإق)رمسك ف يصنتلابل_معولاذا

 ' [|| بسحبىأ (اهم<راف هْإْق) هتاامىلااهنم لك عجرسسعتب ثحب لمعلا لصاوحىأ ل معلا
 0 ظ وةاذاحلا قو م-ةلااذ_هىف ركحز,ملناو ىنأمسام ىلءهكمشلا بف برضلاتاممك
 0 ا 1 ةهنارمشعو هتف بورضملاداحآ تدبورضماداحآ مسرتن الا لمعتسملا

 0 الصح هك برضلا لصاخو هبفبورمضملا بنا ىف نم ةبترص لك قبورضملاداحآب رمضتمت
 ' | لصختي ىتحاذكهو كاذكب ورضملا تارسشع برضت من همف بورمضملا لوأ تحت هلوأ مسرب يز
 ٠١ || نأ هلداغ(عشوتلا برضو وفل ةسبت م ةبترجمدبلا ىفاهعضووخأتي ةيئَيل ضاحك عم
 |[  طخقراسلا ةهج هيف بورضملاوهنارسشعت حت هداحآ بعل ةهج ىسأر طخ ىفبورضملا عضن

 مة رالا فة عستلا برضتف 4 * اذكه كلذك هناريشعو همف بورضا اداح: الة زاوم

 ١١ || تلا فاضيأ ةعستلا برضت تا هقوف ةئالثلاو ةعبرإلا نيعىلعةتسلا عضتنينالثو ةّمدسب
 .٠ ]| ةجتانلا ةّتسسلانيعىلعةسجلاواهمف بورضملا ةتسلا نيعىلعةءبرالا عضتنيسجتو ةعبرأب
 ' ||| تحت ىتلا ةسجللا برضاو بورضملا نم ةسجلا هنمةعد رالا ىذاحت ثدحب همفبو رضملا لقنا مع
 | | االوع تمرح اناثدسم ةيضرعلا طوطملا عججا مث كلذك ةتسلا ىف متةمدرالا فةعستلا |

 ١ ||| عضتخ لا برض هنم (اهريغو هْإوْق) برضلا لصاح نمداح الا ةبتىص احل العاج ىنأرلاطحلا
 "||| نمةبتىهوخآه نمهسبترم لوأ ىذا ثيحب كا ذكهبف بورضملاو قفأرط-_سىفبورضا
 : قفةبترمرخآ ىفةبترمرخآبرضاو 0 اذكهارن كتماطخامهقوف مسرا مت تورضما
 | نينثالاو هبق بورضملا قوف ةعبسلا ضن نير شعو ةعبسب ةثالثلا ىفةعستلا برضت لاثثلا اذه

 أه دعب

 ناك ناو ن , رغص لصارطار طس بشت درإ ه نامه تناك ولو



 الاثم عيمصلل تاما صنرسكللذخو ١١ انولأوأ تا موأ تاريشع هغصن طساف ةئام-تو أن سنو ةسخن ىف برض:ددعلك

 نونا ةباوجلا ةسجن فرشعةنس
 باول اف نست فرم ع ةعبسوأ

 < ممل مصل ل مع مسمممل مصمم سا

 ددزعلا 0 طساأف هلوقو نمت ا ::دعاقلا عورف نمةدعاقلا هذه (خاددعلك

 هرشعءلاوهو هدقع نذ ةسس# ناكن اك هب ه4مقن برضام د هع ن هاا ةييسلا طسلا وبو ريف

 ن , رمثعلا وةرمدعْلا دام ب ررض ىف ةدعاقد3 ٍلوق)ا ذكهو ودهن ؟املا اوهو هدقع نفن:-سجناكنا و

 ىلع ىل_هاخلا داب ر روامهلف اداجآب معو سكاس ىثو(هث املاو» ريشعلانيناعف

 ىئفروك ذملا طسدلا ىلعهتداب زوداح الا ىفداح الاب برضو تارمع عملا طسس :واعرثك |

 وهوتا ثعلاراركست# هلل-ءىفن نت دا[ ء, رضنب ,سثعوة تس ىف رمش ءانئاوهو روك ذ ملا لاثملا

 تارمء نوال وهو عمت انسب ونوريثعو ةء سوهو امرك اىلعةعب رالااندزوناذثا

 امهن : وك ]ند دو ورمضملا نال كلل ذو بوملطملا لصح طوسملا ىلءرصاة/ااندز وةتسقننئاان ,رضوألا

 ايظا باركت ةد_ءىلقالا داحآب ربضاذاف بورمض ةمدرأ ةماعلا هع .رطلابامهشئيكرم

 الا تارمثعىلقالاداح آب ريض لص تارعثع عمتجلا طسبو رثك الا لعصابات
 بورضلا تمت داح“ الا ىف داح ” الا تبرضاذاو هداحآ ىفو هتارششع يف هتامثءبرضوأأ

 ةدعيىفلقالاداح آب رضوداح الا ىفداح الاب رضن وكتارل ١ ذاعامهم_صختوة سف رالا

 أن :وكد-_ةفالا اوناكنا ىأ (ام-واقأداحآب هتهلوف) اهيفارعسعمرثك الا هرمدع :راركت ١

 د_ةفالا وانضي ناك نا ىأ ةرمثعلارا 2هدسءقدهلوق اونو اهلثمىف رشع ةثالثكن نسب د وأ_ستم 'ء

 | ٍفيصنتلا ع أ ةئالئلب نامل ةنعضتم ى مو.( (حلاددعلك ةدعاق هإوف) تعا ركسال

 ١ تارش همف بور ضملا يفدقيعلا ناكنا تاربشع عمتجلا طسدو هيلع ةفصنت هدابزو بورضملا

 دد_ءافءض قدد_ءفصزذد برمض نأ هناظ 7 واذكهواف دولا ناكنااق ولا وتائمناكنتائموأ|ا

 تاموأ تارثع لاخلا طيس وهفمصن ذديعلا ىلعدي زاذاف ددعلا فددسعلا برمضى واسد (إ]
 فض ىف هفهذبرضوفاا *الا وأ ةثاملا ىفوأ ةرثعلا فددس لايبرشبا افولاوأ
 بولاطملا لصحة ئام_سهناو آن س4 وأ ةسجلا فهيرضىأ ةثام_سجناوأ ن:سجناوأ ةسجلا

 افعيسسناهءلعتم زاذارسشعة سجن ىف نو رمش عو ةسعد رأال ملاخلاكل ]رهطظما لاثمانوصضوت وو

 هفابو رضملا ىف يتلا ةرمشعلا ىفنب رشءو ةعبرأ ب رض اوصف تارمثع لاخلا تطنسب دا

 ف رش عةعستوأن اونو هن اعاع

 نال 1 ةعستباوجلاف ناو

 ب درمض ىف يب هدعاق 9 ةئام-#و

 | مة نيرشعلاو هرمدعلا ناسنأم

 تامكرملا نم ةئاسملاو ةرشءلا نيد
 هدعق ام-هواق ًاداح 7 برضت

 ا و ةرمئعلاراركت

 ارميشع عمتجلا طستوامهرثك أ

 قس ." الآ نورضم هءاعديزتو

 ةتسىفرمثعانئااهطاثم داح الا
 ةتسلا ىلعةعبرالا تدز نب رمشعو
 تثال_ثلا ب طسد دون 2 و

 لا ري مل اتبعنا ارمدنع

 ددع لك ةدعاق فير مشعانئاوةثاملل

 ةنامؤ وأ رشعةسجخ قب رض

 ةئاودهخو فلآ ىفوأ ن تناسوو
 لداخل ط_ساوههمصتةملعدزف

 رسسكللذخ وافولاوأ تاموأ تارمع
 اهلائم جوملا تزامن امفصن

 ناس نو هذ :امفنو رثعو ةعرأ

 ١ ١  2مسخ 8

 ن / رمشعو ةهد رأب درمض لص سجن ف نب رشعو ةعب رأب سذىأ ةرمثعلا ىف ةرسء ناب درمضو 000

 توعب ناتو 55 ترس نيسدو ةئام ىف نورمشعو ةسم:وأ هلوق فلاب |ذكو نوتتسو هن ئا علت هءاوج د شع ةسجخ ىف
 برضه ةدعاقه ةئاعسجن واقل | ةثام جنو ل[ ىفنو ريشعو ةعبسوأ نوسدنو ةثامعبسو فال 1 ثالث جاوملاو
 ثواستامم ةئايلو ن رضاع علا ضب قو نوزبعو بج ةلعا نوومشعوةس راافتملا لوف ةلاييسسماو 7 نوءبرأ
 ل اين وبا ذو تمسا رع ةثاسملاونيرشعلا نيبام برضى ةدعاق هوه ) لمأتف ةدعاقلا لصأ نم هت مهد فالّدخا
 وظهور وك" ذدملالاثملا يف اهئارحان وةسدت لب لاعأ ةعن رالةمضتقم ىهو(هن ارمثعتواستاس#

 برضتون ,”رمشعو ةدس# ىلع ةثالثلا د, زي بواطملا لص نب رشعو ة سجن ىفنو رسدءوةنالت

 توني ةاسوملاو لصاخحلا طستوةرشعلارار كت: هدعئننا ف نورمشعو ةينامتوهو غمتجا

 3+ وه ولصانحلادبر زر مو فس“ ىف وداح * هلا ىفةئالث وهوداح "الا برضتو تارمدع

 رخ الا ع ومش ىلءام_هدحأ داح آد زاذا هنا هعهدحو ونا وجلال ص<نيدسو ةئا_مصت ىلع

 دساواي اخف برض ل صح دف نأ ارمثءلصايملا طسس دو ةرمشعلارار + ةدعق عمد للا ب درضو

 بو رضملاتا ةعئأدنا ارمشعف رخ ”” هلال ورق وول 3 "الا تارمشعف هتازمشعو نين و رمضفا 1

 د را ارك ةدعف لوق) ةعدرالا تةداح“ الا قداح ”الا برضاذاوام_منارعش ءىواستل لوالا |

 ادرج 1 5 0 ورمضملا دج أ ةرمشعىأ (ةرمثعلا|
 را وهمس و 4-

 داحآبورضمهيلعدب زنو رثك الا عومجج ىفلهالا ت تارينعم دعب ري طتةناداونريثعلا با ارتد تاتا يح

 نرضتورخ . . الا ىلع 00

 6 ةرمشعلا اراركت هم بعو عمتجا

 ديرو تاره عل صابجلا طستو
 داح" الا ىفداح الا بو رضمهملع

 ةسج ىف نورشعوةثالثاهلاثم 7

 نب رمشعلاوةيناعلا زبر مض نير مشع

 نب سهناو ةقيسل|تطسرونزننا ىف



 ىلءنيعت هفيطل دعاوق برضلإو
 ا |ةماعلاةّش وطلارك ذال( خلا دعاوفبرضلاوهإف) بؤلطلا لسه # نورمثءو ةشجتو ( هدعاو)ةغي رس بلاطم حارضتسا

 طسنت هرمعلاو سجنا نيد (هف

 || ىأ ةرمثعلا ضف ىف هنرتضو تارمشء ندد , ورضا ادسحأ طسدلامم أ ةثال_كلة _زيضتم ىهو ضصقتتوتارشعند ورشفلا هلأ
 لضف ىف و رمضم ىل_صاخلا نم

 رخ الابورضملا ىل_عةرمشعلا
 نمانههنةعست فةنامامل ام

 هعستلاب و رمضمنيغستلا لضاحلا

 نوعم_--ونانث !قينينثالا ىف

 تونبورضلا عمجت م ةدعاتو)
 ديزبو تارمثع هريشعلا قوفام
 ىل طق بو رمضم ىلسصاولا ىلع
 اهلضف ىفام_-هدحأ ىلع ةرمثعلا

 اندزةءيسيفةينامئتكرح الا ىلع

 ىنينثالا بور ضم نب جلا ىلع
 داح الا برضى ةدعاقه ةثالثلا
 نيريشعلاو هرمدعلا نإ سد اهف

 ديازلا ط-سبتونببورمطملا عمجت

 || صعتتم تارمثع هرمثعلا ىلع

 ةس4لافة_سللاتتدةرشعلاال ضفا مو رج الامام ىف ضءءلااذ مهماعب ريض دوضملا نيدام بورمضم لصاملا نم

 لإ م ىذلا داح ع هرمشعلاو

 ةدعاق)ةعبرأ ىفنيئثالا بورمضم

 نيرتشعلاو هرشعلاندامبرضىف
 امهدحأداحآد اء ضعت فاوضعد

 عمتجلا طستو رخ“الاغ وت ىلع
 بورضمدبلا فيض تالا
 انثااهلائَمو داح الاىفداح الا

 ةناملا ىلءاندزرشعةثالىفرشغ
 يب هدعاو ههتسنبسجلاو

|] 

 قش + برضتروك ذل لاثلا فذ عد رأى هو ل صاوح لا عمجتو « بف ب ورضا نمدزغم

 درغملا فدرفملاب رض ةدسءاش ةرمشعىف ة-سجلا برضت تاهظفت نب زيشعو ةسماع ة ست
 | ناثام ىهولصاوحلا عمؤنو كاذك ةرمشع ىف ةسدخ ىف ةرهشعلا برضت م تنوسدن لمد

١ ١ 

 0 1 1 ا ا ا ديع رمش هلا فاةصالا

اهانط_ةعستقةبنامتىف طو سدا |نهلضاسلا صقنورخ” الا ب ورمضملا ىلءامهتدايز
 ْ أ

 ١ صرمش ع ةيناُهلاا:سصقنو ةيناقلا ىلءةرمشعلا لسضف ىهو نينثا فاهاشبر ضو نيعسست

 ظ ةرسشعف ةعستلاكن بورضملا دأب رمذ لص احنا هيدوو بوملطمال_ص>نيعستلا

 3 [وت الا ىلعةريثعلا ل ضف ىف هنورض هرادةغسولافظلا ىلع دئاز روكذما طسدلا ةطساوب

 1 | ىلعةرمشعلل لضفد وبال هتالرك ذا_عاهصيسصختو بولطلا قب كلذ نماذ- ف صقئاذاف

 8 (|نيسعرخ ””اللال_ظفىف نيد ورضملاه»->ح أب ورضم نالو !هفوفامؤأ رم ناك اذاربن ”الا
 . [|| ةنمضتم ىه(ةدعاقمإو ]ف ١ لفأت صرصختلا ف فاك رداعلا اذهوةسسجنناك اذاامف نؤلظملا

 ' [|| ىلعةريشعلا ل ضف برضو تارمثع هرمشعلا فوفام طونيبورضااعجلامجأةهررال
 000 ىف 5 .و.سملا ىلع ل_مصاخلسا هدابز ابرورخ 1 ىلعاهلضفىف اهدرحأ

 م زتوةثالثىفننثاام_هملع هرمشعلا لل_فف بت رضتوتار دعه سجلت طسن وتد ورضا

 1 اهب رضوهالثمة نال ىفةعبسلاب درعض نا هنا هرب و ب واطملا لص #نيسجلا ىلءةتسلا

 , | قددعلكبرض نار رقت ةثالثوة بجنوهوةيناقلاءاز وح أغيج ىف نانثالاوةسجلاوهو

 3 : |عيرأانووف ١ ف 5 برضواف 3 ف ِ برضو «-ما_سقأ ىف هبرضاوا-سمرخ

 هَ ث ات[ تفقس للا لعزب روك ذل نددبعلا ل ففوفو هرتشعلا ىوذام طساذاف تابرض

 0 :رمشعلا ىلا هما ىو رح : الا فا هدحأن رضو ةنسجلا فام مرضك لذ نم لصحإ

 ا وسسميوتارشع ةرشملا وفم طسبتو قا نمعضاورك اجو ميسو تايرض عيدا
 ىفاهلك ةسهنا برمضم ةئال#ثلا فوامهيفاهب رمضو ةسجللا فن ينثثالاو ةثالثلا نم لكبرمذ

 ٠ جيجا هعب رألامجالةنهكتماضبأ ىهو(داح" الاى درض ىف ةدعاقدإ لوق) نوس#كلذو ننثالا

 ١ ةقعىلعدئازلاانط_سورمةءةعدرأىا ةمنامئانعجلاشملا ىف 0 رضلاو طسنلاو
 ' || لصح طوسملا نملصاحلاا:_صقنو ةسعب رالاىف ةيناسقلااذب 060 اريشعرشعانثا وهو
 ' ||| نابرضانوهناكروكذ ملا ماعلا قدزنطلامفابكسهنيدورضملاددحأ ناك 1 هنالك لذو بولطملا
 هريشعلا ىلع ديازلا طسو نابورضملا مجاذافاهعم ىتل اداع ٠ الا فو ةرمشعلا فدوفملا ريض

 [|| ةرمثعلا فدرفأ ا برمضكاذ نم فالح 2ءبكرملا عم ىّتلاداح ٠ الاودرفللاع وم ىنعأ

 ا + قباذ_هصقتاذاو ةرشعلاودرسغملا نيبامفو بكرملا ف بكحرلا عم ىتلاداح" الابرمضو

 " [||( ني رثعلاو هرمشعلانيدام برمض ىف ةد-ءاقهإوف) اهنم عداو ان اي و بولظألا

 | امموكحلاهيفنو رضملا نال بوللطملا لصد اهئارجاب واضد ا ةميرأ لامع ال ةنهضتم ىهو
 ١ عينا طسدو رخ الاع وم ىلءاعدح ًاداحآدي زاذاف بو رض ةعن اردت امك

 1| هوشة هب رالات مداح الا ىفداع" الإ ن درضاذا واهم هنالثاابو رضلا لص تارمُدع

 : د |ةدعاتهلوق) اهمفرعدعم داح . الا قداح الات ورضموتا ارمشع عمتجما طس:نوكل (ركذ

 1 شط
> 

 ع



 سل هنا مهضءد نعوسد_فلاىلا فصلا ة نشك ثاثلاىلا هّديسننا "سد _سلاىلاثاذلا

 ردة.نانئثالاوهو ةيفصنلا ةم_سلاردق ف.ءضتالثم رخ“ الاردقءاهدحأر دوف ديفا وأ

 ةثالثةلنمادحاواضرفنيذث ا ةل» ىلا دحاولا ةب_سن لعج ىأ ةثالثلا نهوةمثلثلا ةمسنلا
 هسيفذوخ أ مددعرسسك-لا نا هدضونو ثاث فصن ل_ةهن اكفسد كلاوهوادحاوتْضرف
 فاضمدحاوثاثلا ومُدقَت ام ادحاواض رف نمت اىلا فاضمدحاو فصنلاف هح رم ىلا ةيسنلا

 ىل-هجا ىأ ثلثلا فصن لصح هانعف ثاث ىف اغصذ برضا ىل_.قوافادحاو تضرف ةثالثىلا

 ةمسن عدة س اذهو هملا همسنت نا. ةثال 2 ىلاب وسنااثاةلاغصن نينثاىلاب وسام لا صتلا

 نمو هْوف) سد_ساهينان فصنو ةّتس حراخلا نوكمفاهر دب فعضتناب ةثالثلا ىلانينئالا
 تغتناالرثأولهنال ب رضلا ىفد> او الريثأتالدنا مهد ةروكذملا ةصادلا كلت نمىأ (لعبانوه
 هلزيثأت الد_حاولا ب رضف هنةرقطةم زالاهالبرذلاءافتناب جو اهؤاؤتناو ةصاختا كت

 ىنعف مهضعد لاق أك هنع 40 راغهنااناهاذا امأو برضلا ةقيقح ىف ىلخا دهنأ ىلع ازهو

 برضلا ىفد-> اوللريثأت الهنا لع: روك ذملا فير عتلا نم ىأ انههنمو ف:-صلا

 اهريغواهريغىفداح ”الابرضضاعو ناريخالا ناغئصلاىأ (ناري_الاامأوهإق) لمأت
 اهدوقعددعوشوداح الا نمداح 'الاري_غىممس ىأ (اهممسىلا هوق) .درغملا نماهريسغىف
 نملصا+اوهوىأ عمتجلا طساو هلوقو دوقملاددعلة ماسلا ىأداح "الا بريضاو ةلوقو
 نيفئنصلانيذهىفلامالا نال صالاو اهليامىأ ةريخالا ةبترملاواّدم سذج نمبربذلا
 3 :رملا واتم ىلع نم طسدلاو بتارملا عجب وداح الا فداح" الا برضو ىعسأا ىلادرلا ةءد رأ

 ةبت ص عمدعوةه_ستىاجبرضتو هنال_ةلنيثالل_ةلادرتال_:منيثال ىف ه«ست ىنفهريخالا

 نورشعو ةع.سوهو لصاحلا طستوناذثا ىهو هس.فرورضملا ىلا ه_-او ىهو بورمذملا

 امهم لاكدرن نيعيرأ ىفنيثالثىفو هتعجا_ مف ةريخالا ةيترملاولتماهنال تارمثعلا سنج نم

 انئاوهو برضاا لصاح طستو بتارم ا عم-واههب رضتو ةسعن رأوةثالثوهو همم“ىلا

 (حلارسشءىننا طست هْإف) ةعبرألاقاكتتارملاذاةريخالا ةيترملاول:ماهنال تاثملا نمرمثع

 امو هْْوق) ةر_هاظىهو بارما عجوداح الاب رضو ىع#لاىلادرلا ةثالثالا.عأآىوط

 عجراممتادرغم ىلا الا ذاق بكرملا ف بكرملاو بكرملا فدرفملاب رضا_مو (ثلاثلاوىناثلا
 هسج قرشع هس الشم هيف اماه ملم دعبفد :رغملا فدرهملا برمض وهو لوالا ع ونلاىلا

 لك ف ب ورضا ا نمدرغم لك ترضت م كلفكحواثلاو ةرندعوة هنىلا لوالا ل ةرسشع

 باسح '؟ 0

 ةبدسنك فصنلا ىلا دحاولا ةءسنسد_لملثاثىفاغذئاننن رضولر وسكلا كلذكر

 || نيتيسنلا فيلأت لن حلا دهع لم_دحترو شكلا بربضن م ضرغلا سنا ىأ هو نرمذلا نم

 7 اريث ات الد>اولا نا لعن انهه نمو

 قدرهم هثالوهو برمذلا ىف
 ىف ب ؟صوأ بكص ىنوأ درغم
 داحآ ىفداحآ اما لوالاو لكى ه

 امااهريغقاهريغوأ اهريغىفوأ
 : هنل فكم لكلا اذهفذل والا

5 3 5 13 
 3 ١ الأ[ ءادهئمعن ددعلاوهذاددعق هب سلاح ناد ىلا حادح الو همف هل ل خ دال ىأ

 1 4 8 ٠ 0 . . -_ 5 د اميإ 7 3 8 5 اطسيإ 5 اي 1

 00 2 د_-حاو نرضلا لص أح ند ةيتاذلا هرياغملالاذد_ءلم_مد# هلوق نمرذاتملاو

 ها 2 2 ا 30
 ا هلوف) مّدةناكر ركتلاوهبرضلا ذا كاذكس دل د > اولا سرضىفو ندييورمؤأل ا

 +[6«هأع٠[6 ٌ 0 يسال ل 013 .6- 7
 2 ال ترضوهوهنم لؤالاعونلانالةتسذهفانصأامأو عاونأ ةثالثىأ (ةنالثوهو

 1-12 1| ناك امديهدازض (درغمهْلْوَف) ناغنص اثنا عونلاو ٌةثالث هفانسص ًادرشملا فدرغلا
 |٠942 خ**ءاعذإ؟ ١ - 900 اداَق ناك »* ٍِل 8 , 1 3 كي 1

 لل 6 هرمون اذ_حاواعفرن امهرامعدو وارغصهنءم ناكءاوسه د>اوةبت سه نم

 ك4 1 |١ سى هو(خلا لكتشلا اذمفدإق) فالآ ةنسذنوأ ف لأوأ ةثاموأ رمش أ
 حلالك |18|:ء|6 ١ ستاك" دحاوةداب زباهغصت فةعستلا ماقرالاراودابرمضن هدإ صاح ةروصنوءدرأو

 داح ”الاريغامذ در ناريخ الا امأو
 دام الا ىرضاواهن ما مع ىلا
 بنتا م عجبا لاخلا ظذحاو
 نم عمدا ط_داونيدورضملا
 ىفةريسخالا ةيترملاواتم سنح
 ن؛_هدرالا ىف نيثالثلا يرض
 دا ةهرشل ىنالا طبست
 تائااةبتىص ةثلاثلاو ع رأت تارملا

 ةئا مس ىف نءعبرأ برس ذ ىفو
 تتارملاذا اذولأ نيرمثعلا طسنت
 لحاذاف ثلاثااوىناثلاامأو س+
 ىلا عجرهتا دوغ ىلا بكرا
 ا هذعب تادرفملا برضاف لالا

 لصاوحلا عججاو ضد ف



1 

 0 ولا ضفام 1 كيب 1 قاانداضإلاب 11 5 موج 7 نم م
 ||| ءناعم نم اه>رطكدا دعالارو صنم اهحرطن اهدا نسف لغلو ها دوقعلا ن ءال

 1 أ 0 معأهللاوناحتم الا: كماعواهربغ

 " «قيرفتلا ف ثلاثلالطفلا#
 ٌ انا طاسالرصام ىق-ذو دحاو عون نمزخ ؟نمددعطاةساوهوحرطلا ىمملاوهوأأ (قدرغتلافثلاثلا لصفلا)

 1 | ةيترملاامأو هننم صولا عومجم نم لفأ صوققنملاعومج نوك,نا جدت س وهواةرفواحتانو 0 7١

 ىأ(ضاكه إف )ةريخخالا همن رملاق هاوامسملا ع نموأ هنمدنال معن كاذاهذ ُّط ريشنالق 2 ذاحت عم 9 0 4 ماي امهعضت
 ا | لك صنت دوهلوق) عجا ىف قبسات ارمثعلا تحت تارشعلاوداح < لا نوكأ ب : تا
 : , | نوكينااما ةعبرأ هنم صوقنملا لاوحافارغصن كرولا ذا زنا صو نما ناٍلعا (حلاةروص 3 9 تالا
 1 0 | ةلا مو ةتارمشع نم ةزاعم_بالا نمديال ني-ةلاخلانءتاهىفو هم لقأ ادد ءوأ ار 0 رفصف ىت بن ل نا
 1 | صوقنملا ناك اذاامأو هراءد_ساالزتتاهىفو هنم 2 ةاوايضتوك نازئاجلوقسلال نم ا هنحناضقنلا
 1 ظ هسفنبهإ_هاغلا تحت هنم ص هوقنملا لقت. نتلاخلا فو دما دانا تميم هون اةارف ص 006 ا
 ' || قابلا عضتو هَرف) لمأتق قابلا عضتاغريغ قوارفص عضت ةاوالا ىف لوألا لاوحالا فالذم 7
 ا ا (ئث قس ل ناف هلق ) ينم صوقنلا نمله صوقتل نك اذاامفاذه( 350 3 3 ا 0

 ش نملقأ هنمصوقنلا نك اذاامةروصءذه (خلاناصةنلارذه:ناذهإْوو) ةاواشسملاةروض و
 : 1 لمجام ةيذاحئايدارب ناب هذهىفا هل اهدا نكع وارغصناك اذاام هر وص قب وص هوهتنملا معوبكرع ينيك و

 دأح 01 بع رم ناك ناذ هنم نام ةلارذعتامتارشع ىأ (هتارشعنم هْإوق) لمأتف راسل نبع ان

 || اضيأهزاسد ىلعامهنارمشعف تارمشعلا ةبت يه نمناكن او ل_هفريغنمهراد ىلءامهتارشعفأ| ناصع ناحمالاو اذكه
 3 اة ارذعتا ل ةبسنلاب هرمشمددحا ولسعم قس ةعستهنأ ارمثع فك (اهيف ةعست هيلعديزالاو نكمأ نا هنم 1 1 مضف ذهوق) هرامسد ىلع امن ةرمشعب نيعلا ىلعامتد_او لكن الا ذكهو ىو زا]ةمسنلا.ةئاموهو ت0 : ناريه ْنم صوقنتملا

 0 000 11 ناوليملاه لوف ؟فراتاوهوخ وبلا نمحرطتم هنمناصقتلارذعثاملآلوأ ًاطخ لمعلا قاملا 3 هغذوأ ةلصاغلا تحت عومجلا مسرتو هنم ناةنلارذعتا ل هيقاب مضتوهنمح رطتناتتقرعام نازيسم فلانتناىابلاف صقنو

 8 راسبلا نمءادتبالاكلوم]رف ) تتارملا قابىفىأ لمدعلا متو لوقو ل قالا فةر ةاطفتصلا||| <«ب نرضلا ىف عبا رلا لضفلا 3
 1 ةءادملا ىف اك ارغضفءرث ىس م ناو طخللات حت قائلا عضتواّذاحم نم هر وص لك صقنتف (حلا هع اق ناخب

 ا ةلصاغلا تحاموغو هتارشعقاننمة اولا تذخأ |نههناصقنلا رذعتاذا نكلنيعلا نم 7 ليمضوهو

 رخ الابورضلاىلا (|١ ناضمالاوهَرق) دحاو هنمرتأ اذدعتبنتوهنمذوخألاوستؤمتاثمقابنفالختاف | ١ ٠ واح سر
 [|| صوقتلا نت من نازيملاوهغو قابلا ظفحتو ةغست ةعسن هظقستناءالٌوأ هننمصوقنملا نزتف ىأ
 1 | فلانناف حرطلا قآبتنز خ قابلا ظفحتو هنم ص وقنملا ناريه نمةنازيسمحرظتو كلذك
 0017 0 اطخ لمعلاف نينازبملا قا,نازيم هناريم

 || # برضلا ق عسب ارلا ل صقلا وو
 ْ ا صل ناك ءاوسافاطمب رضلا صاوخ نم ةصاخهذهو ليصخوذىأ (حلا لمص هإوق)
 ||| برضلا لا صاعو نابورضملاو ناوهلاد-اولاداد_عآةنءبرالةنمذتم يهوروسكلا ىفوأ

 | 1 :اولاةبسهنرمشعىنئانةعرأ ىف ةثالثالثماهعبارولا املا ةيسنك اهمنان ىلا وأ ةبسن

 . || مدعو تثالاىلا هثالثلا ة سنك ةعب رالا ىلا هتيسن نا ايَريشعىتئالا ىلا ةعرالا ةبسنكةئالثلا
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 ةعسست غنا ذاف ضعب ىل اه ضع فاضدو اهانع نودي ىتةأرطسلوأ ىف ةموسرملاروصلا
 روصلا مث طف قيناونازي .مالفئقبن مناف لوالارط#سلا مد ىتجاذكهوا هانطق أ
 ةظوفحلا ني زاوملاوأ نينازيملا عمت متاذكهو طفح ىقاملاو كلذك ىناثلارط_بلا ىف ةموسرملا
 لصاح ن زن مث نازيملا ى-هفالاو كلذ لم: امانه عقجا نا ةعست ةعستاهطةست ىأامنان اهتزت
 هقمدض) هن قدام و رطسل وأن زن نأ كل وأطخ له بعلاك مدعت امنازيمهنازيم فلاخناف عجلا

 فئضملا ةرامعتناكناو نازيملاوهكلذدعب قاملاورطسالا غرغت ىت>اذكهو ىناةلارطسلاىلا

 مزابالةمعأل مءأ مزال قفاوتلا نال مدصفالاو لقب مل( طخ لم ._ءلاق هلو ) ىنعملا اذه ىطعتال

 هل ىفل معلا ةدعب نظأا ديف امنتانازيملا ا ذوفأ طخ

 «فدصنتلا فىفاثلا لصفلاب 1 ٠

 رسكللا ةظوفحلا ةسجللا نال تامثالاو وحلا نءة.:غىف نوك.ةلىأ ( راسلا نمأ دمت إف
 ريغتناكن ان مك فصن اه ناكنااهتبت ص ىل#قىتلا ةئترملا فام فصدن ىلا فاضت قأساك
 ةهجنمىبتارملارخآن كل ناة-سةدحاولارم.كلذخأو امم تع*رالاورفدااود>اولا
 ادحاونوك.نااماراساةسهجنمبتارملاخآناءا (خلا لك ف ءنعضتوهلوف)نيعلا
 ئد* تحت عضوبالو ةسجهرسكل تظذحاد_>او ناكن اذ ىجوأ ةثالثك ا درفوأ اجو زوأ

 تعضو و 4س هرمسكل تظفغجا درف ناك ن اوء يمهل ظفعالو هفصن تعضواح وز ناك ناو
 اهلبقىتلا ةيترملا فام صن فاضد هرانتنتروصلا ف ظوفملاوهنرود عدصلا هنا
 مواعمو أ (ادرفناكتن ا هش ) اهتحت عضوبفالاواجو زوأ ادرف تناكو بتارملا لوأ نكست ل نا
 دقفاد_-اوناكناامأو ادرف ناكنا هغمت نم معلا وهل ود نم حضا و وهاكد>اولا اريسغهنا

 ةريثعباهد_-اوراسلا ةه>نم4تصلكنال (ة-بجرس كلا ظفاحإوق) همكحتلع
 راسلا نم أد بتىرخأة ة.رط كانهوة_بدحاولا فدنلا طفح كلذلف نيعلا ةسهج نم
 هرمدعوضو هانمعنب_هنرالا رو دىلا «_-هجاق المثمنيسد رأو ةثالثو ةثاكاد_حاوناكناف
 مهرب فصخلاو ةثالثلا تحتدحاو مسرب وةعبرإلا تحت مسرت ةعمس اهفصنرمث ءةعب رأل صحي

 الثمن سنو ةسجنو ةئامسمغأ ادرف ناكناو مضار صالاف اجو زناكن او بنارملا نءاجرا
 ريصبف هانععتارمشعلا ةسهنىلا ضني دحاو اهنم قيواهنمةعب رآف صن سلا تحت عمرا
 ةعنرأ هنمفصني وداح ” الا ة بتم ىلا مضددحاو قد ورمشعة عب رآ اهم ف صني ر شع ة سجن
 (خلاارفصوأ ادحاوناك ناو هْإف) قاسم فمن مس رب داح الا ةيتىص نمدحاو قد ورمثع
 اءوزتناك اذاامأو انمدقاكاد_>او وأ ادرفةب رابسلا ةبترملات ناك اذاامدر وصيف ىأ
 ةسمذدحاولا فصن لبقناو ةبترملا ظفحل ار ةصاخ تحت عضفارغصوأ ا دحاواهابقاماهيلدامو
 حجراخةف_هنتءرادحاو نارملالوأناكناف (خلاءادّءالا كلو هْلوق) تاكنا هلبقامىلا

 اهف ترظنو هل_دافلا تحت هّدحت هتاةنارغص ناك ناو رصد همازخم تظذحو هنبع ىلع بنارملا
 ة-سهن هفصناذ فنا دحاوناكناو هناذب هل_ةناقارفسص ناكن اق تارمّعلا مت ىص نم هيلد
 مدقتا ممرهاظدرفلاو حوزلا محواهيفم وسرملار فصلا غلاو داح الا ةبتسه تخاهم+راو

 ذأ تو هنازيم فعضتو فصنلا نزن م الوأ ف صنملا نزتفئىأ (حلا فيعضت,ناحمالاوهْإف)
 هل-ةملهرظتناو أط+ لم_علاف فصنملا نازيمفلاخناق نزولا اد حا نا فءضأ | نازيسم
 1 0 ودجر ا جب هيج جوع مسد بس وجم مونتانا اعتماد هع تحتم هدم دعم دب بسد مد تمسح هج جلل موك

 أطخلمعلاف

 (فيصنتلا فىلاثلا ىلصغلا (

 لك صن عضتو راسا نم ًادبت

 نم جمصلا واح وزناكن ا 4-2

 رسكللاطفاح ادرفناكنا هنصن
 قام فمن ىلع اهديزتا دست
 ددعاهفناكنا ةقباسلا ةمترملا

 ارهضوأ ادحاو ناكنا اودحاولاريغ

 تونا ناق هتحت ة سلتا تعدو
 هلعضفرمامك كد نهمو بتارسملا

 ماسوخا#ج ٠ ١ كو

 م اذكهفصنلا ةروص
 لودعللاه«ار نيعلا نمءادت.الا كلو

 نان<*الاوهروصلا هذه ىلع

 ذدخأو فصنا | نازبم فيع لمعت

 لمءلاف فصنملا ف اان ناف محلا
 ٍء أطخ



 ا اراافديز را مز
 ند 7 ةروسلان تاه ىفاطقاعارغمف

 قام ىلع هدب زتلادحاو ةرشعلل

 بنحب هع“ ”رتوأةملاتلاةس.: ء.ةرملا

 ذاحال متيم لكو تلخ نا هتباس
 عج ارطسىلا !مت.عناهلمناو دذع

 4 مالا هتروص هذهو

 .ءابدقما#

 غ٠

 رافدادعالاروطسترثكت ناو
 نبعلا نمأدباو ىتارملاةيذاحم
 ١ ةرعاك ادحاوةرمشء لكلا ظقاح

 ب ا . زه

 نازيه 5-00
 * بوهزيج

 3 ةَةيقملا قفيمضتلات االعأو

 ىلا مبا [ة مال كاالانالثملا عج

 ةحمتام لك عمجشلب للا مر

 اهنا 8 + لثملا ىأهن" اك اهلثمىلا

 ا م هبر روص هذشهو

 ناريم 105

 نملاعالا هذهىءادتالاكلو

 وخلا ىلا حاس كاذاالا راسلا
 وهولوادجلا مسروتابنالاو
 هن روص هذهو قئاطال لم :وطت

 راسل نملك
 دادعالا

 فضقق للا

 هعازبف
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 ةءاثو خ44 انكلولنجلا

 هنم قسام ددعلا ناريمنا لع و

 ناحتماو ةعست ةعست هطاقسا دعد

 نازيمع مسج فيضتلاو

 نازيسم ف يع ضتوثع :02+- < ىلإ

 ناذ عمدجيلا نازي انيق

 لصاحلا ناريس فلا

 00 هندي ز متلو انهنمدب زن وكب ةرانو ةرمثعن وكر هراتو ةريشعنم لقأن وك هراناةاطم
 1 || نيددعلاعجعوض دوملانال طقفاهغا.تدةفاهد_ءداموتارشعلا همت ىهىالارشع ةعسست

 1 نملك لص>ناف هإوق) كادكحابْذا<وةعست نعدي زئال هدحاولا ةمترملانامولعمو

 1 لصح ةعبرأ ىلع ةعبرأاندزنيناعوةعدرأو ةثامىلا ن نيرسشءوةعدر أو ةئامىاك (هريشعلا

 3 ]|| ةعستف ادئازلات (ديذأوأهلرف) داح .”الا ةنتيصىفةلصاغلا تحت هاذهمرةرمثعلا نم لأ

 ||| ىلعدنا زلاانعمرر مشع ة عد رألص> ةع- ست ىلعة ساند :زال ةمنيثالثو ةسجن عم نب رشعو

 9 |[ لكىتاا تارمثعلا ةبتيصىلا هانغضأ ا دحاو ةرشعللاةظذحو ةلصافلا تحت هتنتيص ىف شع

 ' [|| ةلصاغلا تحن تارمشعلا ةبترص اها نسر ةّمسانعم عّتجا اهنيعىلءام ةرمشعباهنمدحاو
 3 داح | زاهتسلا ة سهو ةثامواك (عا دخان عم 7 :وأهلوق) اذكهو

 د ىلع هانم“ رادحا وةرمسعللا: طفح و ةلصاقلا تتار ف صانع ءرةرمدع لصحاجد ذادعىلا

 | قىهو ةسترملا طفح ر فصلا نم ضرغلاو هما فاضدام مدءل تارشعلا ة مت رض رذصلا

 هم ا اعماق لتدإو) روك ذملاد>اولانةظوفحمة لالا هذه

 |[  نيثالثوةعب رأو ةثامىف ات فضدملو أنيعسةوةعدرأ ىلا نيعستو ةعبرأو ةئامىفاك ئئاهلبق
 : ةتايص نم عتجا امنا هذ طباضلاو مذقتاللباقم(خلا ترثكت ناف هوف) نيعبر أو ةعدرأ ا

 5 ناو ةزصافلا تح مسرب ةيدنهلا ةعستلا ماقرالا ن مةهروصىأاذحاواةرناكناداح الا
 7 | ن زبر فغصوا قر ناكنأو ةفاض )الها نءعالهنروصدقادلا ظفحو رفصلا مس ,رارغصوا_ةرناك

 ةانععال ةرمثع وهوه 7 وصدقاملا طة>ود>اورفص مس رندئاموأةن ام _.مهتلا ناكمولاك

 1 ةبتاص نمل صحتولف هتروصب قابلا حي وام_هوأ مسرب رثك وأنيق رناكن او ةئاموهو

 0 ىقأمس(نازنموإ و لوق) هفاض)الرمشعىبثاانطفحو هس انع<ر نو رشعوةسةجوةئامداح” الا

 ١ قفألا طل ئاماناشس وان اذهىفف ةعست ةعست هطاقسا دعب هنم قسامددعلا نازيمنا
 " ||| اندزنادغبىلاثلا طخللا ىفامودحاولا ىلعةدسسلا ىلع ننثالااندزناد_ء.لوالارطاوشو

 2 3 دعي كت لاثلا ارطسلا قامو كلذك ةعبرأ ىلع ةسج ماهانطةسا ةعست لص ةثالثىلعةتس

 ةدامزب كلذكم جلا لصاحنزت م ةثالد قس ةعمس ىلع ةسدتم ء ةعبرأ ىلءنينثا ىلعةنالئاندزنا

 هدهد كن اللد قبةعستلصاخلانمانطقس باف لعاحاو عنب ىلعدحا و

 "1 ناسا هندتو نوعسو#هُ ”الئوةثا.م«#ةوافلأنورمشعو ةئامأث | داغلا قوف موسرملا(هنروص

 30 ةتسلصح> ةثالث ىلع ةنالثاندرداح ”الانمنوعب رآو ةمسو ةثامواغلأ نوعب رأود_>اوو

 ' ||| ىلا ءانف_ذأادحاوانظةحو اهراسد ىلع دثازلا ا ذم<ر ةعبس ىلع ةعم-سوةلصاغلا تتاهانهعر
 مدسعلهسفنب هانع«رادحاو انظغحو كاذكح رئازلاانع«ر رم ءدحأ له>اهءلدامفءض
 "||| نازيملاو كلذك ة ثالث ىلءةثالثوةل_صاغلا تحت هانع«رونيتثا ىلعني_تثااندز م هملا فاضدام

 0 نازيم قفا أومف عد رابفعضدنانثالاوهو طاق_سالادعب ىلاو هوغلا نمىاملاناالا مد-ةناك

 0 ىلءامتهكفيضأ ام بسدالو أ لصاحلا ددءااوخمئى أ (خلاوحاو هلق ) فرعضتريغنمىناذملا

 هند وهثلد هّتعتش هملافاضملاو فاضملاعو وهو رخاددعتامثاىأ تاءثالاو هسنيع

 ١ امهيلاح اة الد عفالاو كلذ ىذتة امل معلا نم لص>حنأ اذهولوالاوغاىلا را ثاءلصاف

 " || ىذلادد_ءلابتاضةدع:ةماوطلا ا هروطسةدعنوكت ثمعبىأ (لوادجلا مس دوهْوق)

 .. [|| لملوخدمدعل فيعضتلا ف تابنالاو وحنا نالاقيدق (حلا لي وطت ِهوْق) لمعلا هبفىرجي
 . | ذخؤت ناب( ةعسن ةعست هطاقسا دب هْرف) سيلا فدل لوا دبا مسرومتدايزودحاولا طفح

 روصلا
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 امنثم لصف لكنم هءارقلا يح مطعالا تاّمْعات هما اوصق ةرامسبلا ىلا نيعلا نم اهمبسقن ا

 داثاثم هداح اب :

 لقشا )ل والا با غلا هلْق) لعأهلل 58 اذكا مودع هتيقالثم ناسخ و وصلا :

 ىأ (رخ ؟لعدإوق) دوست قاهتم نأ ودي اهلصغسوالا جا ءامشأ ة عبسي رعت ىلعأ |
 نا نمرثك اامهدح أ نوكنأب ةقعح هلرباغم 01

 اهيل ةراثالا قأتبسه مُر ةثك انهم دارفاو نأ. ةقيقملا ف عجهناف فيعضتلا ||
 لقأن وك نأ عدتساذه 2ا ىطلامتع ريدم اوه ويد رعت د كنمم هطاقساى أ (هنمهصقنو هإوق) 1

 ىنعملا اذ_مبصةئاااهعمرودتب الداوا لاو هم 1

 هلق الوأهرك ذدعبا ناب هرك ذىأ 01 موهلوق) اهيفىلمعلاءارحا مهى أيبسو هتاءاقم

 هرك ذدسعاننأت هرك ذال ب ريض ةروك ذملا هدعاابارا ىه هرك ذى هعهرب رك ىأ (حلا اراره ا

 ىوالا ةرملا دعيت اس ثالث ةعدراللاربركت 3ةسدا الهه الث ةعبرالا برمض نادرب الفالوأ

 ءا ازجأىلا هدي رح يأ (خلا تاب واستع ددلرق) كو ناك هءلع ةمصتقاولو هل فال ناسيا هدهد

 هتمسقو هرلعدحاولاريغةمةاهنعحوخ سناك ةئزضْلاَو ةمسقوت "لادا هع دام :

 ةمسنلا حش ىتاارثك الا ىبعل قالا ةمسقو رخ" الا ىلعنيد واستملادحأ ةمسق ل شدو نينا 1

 رثعةسخ عمرشعةسجوأَذ امون ءاموأ ةريثعوةربشعوأن مستو مت الؤا دسار :

 نيذاكنيددسعلا رثف نب رشعو سجن عمةئاموأ نيرمشعو ةبسجن عم نب رشعو ةس#و أ ْ

 ىفهبرضالو هيفدحاولار يغب رض بي رعتلا ل مثزال منزاجلا وم لبق ن موأ هزاعثو هتقمقْح

 رقص عضو اون سا هنت :الفاأب دحاو يناثلا ددعلا نمىتبو دحاولا تحت دحاولاو |
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 اهنمئثةءارقوأ اهتءارقتدرأا داو هيقلم_لاباوضاتريلدديعلا اًدهاوريتعاامناورصفل |

 ة-س#اوةبسإلا ةروص ىلءاندنعو ةطقنأاه هروص ىلع مهدنءرهصأ اوهناريشعب

 ىلل-+ديانبد واستمأن وك أنا ءارامعاوأرخ

 قولعع رخ أى :ءعاهعمب دوك نأ نامي معن

 ىف ل هعتسم :رارك-ةلاق ذءلمح وب درمؤلار روص نم ع ىلع ىدص الفرس ع هس لصاحلا ناك الاو

 هلوقو هريثأتمدعل لو هم هنمح ركسدال هنالو قأمسام ىلعالاكت دا هملا تغتاب ل هلعلو همست

 ىلعةمسقلا لمثءادحاولاق :وفام عيان هدا سمعا ازجأ ىلا هلوق ]وقو صايم 4ع نأ |وجلا و هبسفن : ىلع

 نمفاأتام ام لمص ةراذكهمسنلا ضعب يف (حلا فاأت امل ءصحت 2 هب: عوج ا

 هسغن قب رضوىأ كاسم مهرب نمهلأتدد -ءلرصخت ةوه ريذيشلا نا ةأمعم 2و ردت هون آهعم رت 71

 ذخلا نا هلصاحواهسفن قةدسأ ابرضن ها ناد :الئو ةتس نم ةنس لصحتك وخ 1

 5 ىتلا ىدوفاًتلالعاف عقاولاوخآ ةليقأ يب اي مس ق و لالا رذح حار خت “اوه
 رب دفعت ني ولد 3 وهو 7 فا 1 ام رذ->ل مم :ىأف اضم 3 دقت نمدب الفدتنمح و

 نم ناكءاوس, تحصنام عومجملا نوك,ن أب بنارملارثكتتملناىأ (خلا نيددعلا م ءرث هْلق)

 تارمشعلاو اهتبترص قامو دا الت راغييصالا مابين ص فاما داع ال نوكي ث يح

 نينثالا تت نيسنئالاو يناثلا نمرة سلا نلت لالا مبسم انعضوز ريوس ل

 مرت هبت ىض نم "ب مار ط ىفتد :رغن أ تاراغصالاو ا .سشدشب الناكناو مسرللاب رب هثاذحي

 تحت عما لصاح ىف سرت فل ىلا فلأأ مجله سرالاادسافا ربع ١

 ةمتىه تاو ع#رتو دحاويلا ادحاو مضتم هدعبامف كاذكو ادحاوارفصداح اللا هين ىه

 اهقوف ىتلا فام ىلع ةينادلا دا” الا ةمت سه ىفام دي زتف (خلا ةمتىص لك هدان زتهإوق) فولالا
 نمت سه فاس ىلصصتملا واذكه واهو وُفَىَملا ىضو اهني ذا< ىفام ىلءتااريشعلا هيث ص قامدب زبو

 يي حاصعلاباسح لقال باءلاو

 هصعن وعد رخ اىلعدد_ءةدانز

 هلص هرب ريكسجتو ىد رقت هدم

 داح 1 هدا _ءدارارضو فيعدبضت

 فلأتاملمصحتو ةمسقوت الا

 هذهدرونلو ربْذحت ه سعب رن نم
 لوصف ىفلامعالا

 لولا لس ص قلاإ

 ني.ذات”نددعلا مضر عما ىف
 هند ص لك ةدابزننيعلا نمأدمتو

 [رس ذاحم ىلع



 ه«جاردال فاك دقو حرف

 قحلاورسكلا ةم_ثاحخلال ومشت

 هنمتغلأتنا و ددعت سنأهنأ

 دنع نا

 تشاأ7 ناو مسج سبل هيتيثم
 قلطماماوهو ماسحالا<4-:م

 دحاولا كلذو رسسكفادحاو
 دحأ هلناكناقاطملاو هترخم

 قطنفرذج وأ ةعستلاروسكلا
 ىواسنا قطنملاو مصاخالا و

 دازوادئازف صقنوأ ماتفهءازسا
 اهلوصأ ددعلا بتاىهو صقانف

 تامو تارة عوداحآ ةنال#ت
 ىهانتالامم اهادعاماهعو رفو

 حضودكو لوصالا ىلا فطعند و

 ةعستااماقرالا دنهلاءاكحا

 42810168851 ةروهشملا

 3 / داس ة ع ىلادحأو نذإ(لا ددعلا ىتا ووفر اهنءةصقأن نو عد دروم مناف ر وسكو عومج ٌ

 7 مضاد تفلح: ةيسشاقان 7 راع ا
 1! 2 1 ا و ص يس وما اولاىأ (هجاردال

 ا 1[ 57 : هو (قلطماماهلوق) امهغصندحاولاو نانثااموءومو فصنىأاغصنالا داو ىلفلاو

 1 أماقمىلاةبسسنريغنم ةنالثوني_تئاودحاوك اد_حاوضرشامىلا افاضم نوكب الىذلا
 1 | ةدعباددعتمضرغتوأ ادحا اوضرغتت هل ىلا ىأ (امىلا فاضموأ هإْوق) هنماهذتآريتعد

 |ةعبسسلان مة عير ضرفتىتلا ةسجللا نم ةنالثلاك ادحاو ضرفت ىرخأ ةل>بكاافاضمرخآ
 | اةقرفع نايت 6 5 اذكهب تك, فاض ارر كم ارسكلاوهو عابساةعبرأ سانا ةثالث ى 7

 1 | عوضومى هلؤمخدوددعلا ىبسقدحأ ءلهجانيالارعم كمسقلا|ذه ةيم-ت دوهحرتو هطسد

 3 | ىلعقلطتةيكومخهناذوفاماو هري_غىلا هتفاضا ن نه هل ضرعا.ء!ةبرمسكلا فصو ناذ نغلا

 | نعلااذه( روسكلا دحأ هناك 20 الوأ هريبغىلا بيسن4_:فلأةبامودح اولا

 | عستلاو ناو عيسلاو سدسلاو سهلناو عب :رلاوثلثلاو ف صِنلا ىه(ةعستلا هلق ) روذجلا بان

 [|| رابتعابنيينعم ىلءقلطد مدالاو ىطنملا نم لك.ةروذجلا بابفىأ (رذجوأ ه]ق) رمثعلاو

 5: ا ةئامولوالانابلا فقطنم ةناملاف نوجو صومو مومع اميهنب ونير وك ذ دملاثيداملا

 ||| ناف ةتسلاكىأ (ماَتفدْإف )امهيف قطنمةعستلاوىناثلا بايلا ف قظنم نو رمشءوىد_>او

 || نافرسشع يتتكعأ (دئازفدإوق) اذ ةيواسماهروسك ح ومتى ه تا اهسدسو ثثواهغصن
 || ناف ةبناملاكىأ(صهانوأ هلوق) هنعدب ءاريسد_سلاو ميراوثلئلاو فصيلاءروسك عوج
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 85 [لوارودةثالثلا بتارملاع وم وتائمةثامعستىلا ةئامن دو تارمشعنيعستىلا هرمشع نمو

 | الة دقما فرس ىكسل اهيماساورودابنمةنالث لجو رف ىشانتب الا ماشا دعامو ىلدا
 5 || اذا هممنت# اهيلاةعجا ر واهءاعهنمم ىوفل ]وصالا ىلا تعج راهنمتطقساذا وف وولالا

 0 | نا ولالا ظفل برضاف هتازنم نعل هج والثم فل أبل“ اك ةمعرغلا ل زانملا نمددع ضرف

 5 ادجاوداح“ الإساوباوجلا نك ر وك ذم لوأ ساحب رانا ىلعدز وادبأ ةثالبفددءتوأدما

 اندْزةَح سحرخ ةئالث ىف نيبنئانبربض ضورفملا لاثملاىفف ةثالثتاملاونانثا تارمثعلاو
 "|| ةثالثفندنئاانبر ضفاف ال آهرمثءل يق ناو ةعباسلا ةلزن ا فباوجلا ناكفادحاواهماع
 ١ || تاهجو ةرسشاعلاك ةلزنم تضرفناو اذكهو ةنماثلا ةلزنملا فباوجلا ناكفنينثا اهيلعاندزو

 ' ||[  نماهتدعبذ _ةثالثح ذي ةثالث ىلع ضورفملا لاثما ىف ةرمشعلاوهواه يع“ مسةاقاهيفام عون
 " || ضورفلا لاثملا فلاّةيف فولالا ظافاأ ىلا فاضملاعونلا ساوهدحاوقاملاو ولالا ظفل
 || تائااوهوفاضملاعونلا سا ىهةثالث دوةتساهنمانمسق ةعساتلا تناكناو فلآ فلآ ف لأ
 || تارمثءلا سا ىهنانثا قدوةثالث ىلعا هانمسق هرمشعة بدال تناكناو فلافل هب ام لف

 ْ عونلا سا ىئهةثالثادعاماهاتمبسكو ةرمشعةمناثلا تناكنا اوفاآفا1ف الآ ةرمدعل بف

 ش |حالطصا اذهوفولذالجراخو سزلل فابن مهمسقلا قدي الفول _جحابوتاءااوهوفاضملا
 1 | دحاو لك او عمو بتا ىه ثالث لصف لك البصفرسشءىنثا اوريتعاف نورأتللاامأونيمدقتملا

 ش | تاثمو تارمشعو داحآة نال ستا ىم همذو داح " الا لصف لوالاقرمصتخم مساءلوصغلا كلت نم

 ْ | نويلرتلاونو.لملا لصف عبا زلاو نوململا لسة ثلاثلاو. كلذكةمفو فولالا ل_هفيفاثلاو أ

 ا المتم ءونوملش.دونوملفونو نوءلتدوونويلّدنسونوماسدسو نو ءاكن_سونويلرتكو
 رصحلا 0١2
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 نيأطخلا ةدعاقىف عدارلاو ةبسانتملا ةعءرالافثلاثلاو اهاب وتواهرذج و اهتعمقو اهب را
 ةحاسملافثلاثلاو لملتتلا ىعد: وسكملاب لمعلا قسماخلا و تاقكتلا لمعلا عدو ا

 ةحاسملا عيتياسمفعباسلاو ماسجالا ةحاسموحوطسلا ةيقب ةحاسمو عالضالا ةميقتتس - اهل |

 عافتراةفرعم ف ىناثلاو تاونقلاءارحالضرالانزوىفلوالاى غلا ل اوصف ةثالثهمفو ٍ

 ريسجلانفىفنماثلا ب املاو ران ”الافانعأو راهنالاضورعةفرعمىفثااثلاو تانعفترملا

 قعساتلاو ةيربجلاة تسلا لاسملا ف ىناثااوتامدقملا فل والا لصغلا نالصف همفو هل ناقملاو

 اذهبلاطملاك لت نمقيسامف بلاطلا س.ردتل هقرغتملئاسمىفرساعلاو ةغررسدعاوق
 ىفاع هيرحلاىهف . ةإبلقلاةزيج ولا اهظاغلأةيوذع عم ةليلجلاةلاس رلا كلت هماع ل هشتام

 ىرطظتو قاوهلا ىعسوالوأبارتلاو تنم با سعب ىم-دو حراوجلا ةنوامعتالوهجلا |||
 ةلاقلاىفرك ذدماذه وةين الا ةيثيحلانمددعلل ة #بئاذلا ضارعالا نعم.ؤثحب م-عوهو

 هفرع و لوالا ىلءماكت نفر اضل وسدمادالل اوصالا باك م ةع_ساتلاو ةئماثل اوةعداسلا

 دادعالا ىه ىلا ةيددسعلا تال اوهحلا جا اركسا قرط معلا كلذنمىأه نم ملة سسد لعل وقد

 هب رض صاح هم حر تخسم) مولعم م َْق 1 الثم ةصوص#اتامولعملا نمةجتانلاةلوهجلا

 ىف الاط_سلاونبورضاابتاض عجو برضلا عمدا "الا نم تلا ىلادرلا قدريطداما
 ىلعو فأيسسا هريغو عجا ىف لاد هلثمو برضلا بايىف ةريتعملا عاضوالاو ماقرالا, ل لاباماو

 هتياغوكلذريغو قد رغتلاو عجلا نم ةيلكلا قرطلا هلوثو ةمولعملادادعالا هعوضوفاذ_ه
 دادعالاا نم حرخس»ىتاا ةمولمملا :ئزجلا دادع)لل ةضراعلا هب رجلا قرطلا مال ءّدسسا

 ةلوه<يضراوعىأ ددعاا ىلا ةيسنا ف تالوه< ةيددعلا تالو عجنادارب نأ لحي و ةلوهجلا

 لصاح هنوك ثمح نم اوه#2ناكنا وهن اذ مح نم وو < سدأب ,رمذلا لصاح ناق ددءلل |

 ءاوس(ةصوص#* هلوف) لمأت ةمواء اا صاوخا نعةلوهجلا صاوخلا عر ذم او هماعو برض

 اهيلارقتفملا ىأ( ةداملا ف لصاحلا هلق ) ةحا لا لاع أل مشل وأر داقماهتادو دعم تناك

 ةءفام قا مس وهماق 95-5 وأ مسجلا ءزحاما هداملايدارملا وىلقعتلا نود راخنادودولا ىف

 لثمىملقعتلا نود راحل دودولا ىفةداملا ىلارقتغب امم ثحابلا ىأ ( ىضايرلا نم دعهلوف)

 تادرجلا لعد ه>و ىلعهمف ةروك ذم لاوحالا مومعلىأ(مزاكهيفو هلق )ريدا ةملاودادعالا

 ددعلا اضدأوكلذك ل حلا ىلار تش انع ثحدال ىذا رلافاقاطم ل !ةداملابد, رآناواهربغو
 3 دو>و ضرف ىلعوهاما مهد نع دوجوملا ك١ اماسقأ نمهد-عوتاد_>ولا نم سكره

 هيف لخ ديف لوف ) حج راخلا دوجولار امتءا ىف مهلا. لاشي ناالا مهللانيققحلا ضءنهرك ذ
 ىأ(حلا فصن لسقو هلوف) تاذلابةمسقلل لداقلا لدغتملا ملا وهددعلانايهنفثحب (دخاولا

 ةموظنملادادعالا تر هتاذاكناهناممو هصاوخ نم هصاخهذ هولا فم:نوكاموه

 امترخ الاو هد_>ولا ىل.امتاهدحأ ىبثاودلا نمنيبرضددسء لكل تدجو ايعيبطاوطت
 ةمسشاهللا ىعست هرثكلا ىل: ىتلاو ىلهسلا ةءشادلا ىميست دولا ىلت ىتلا ةء_شاداذ ةرثكدلا ىلد
 هدهد وهصةنوادحاوهداب زوددعلا نم تنو كححتام ىهو ةبب رقىلا مسن ا ههنم لكوا.لعلا

 اياءلاةس رقلا اتدشاحالثم ة.رالاف هصقنوأدحاو نمرثك اهدا زوهنم تنونكت ام ىقو
 ناثثاة.ةرعةديعيلاوةثالثةس رّلا ىلفسلااّتشاحو ةءيسز تترعو ةنس ةيترعديعبلاو يسجن

 يدم لاو

 هه 1-0 يلع نا_بيحلا

 نم ةيددعلا تالو مهلا جارذتسا
 هعوضومو هةص وصدام وام

 لمقاك ةداملا ف لصاحلا ددععلا
 ردانلا تاس دعا مو
 قاطت ة.,كليقددعلاوءلاكه مو
 ه:م فلأتءامو داولا ىلع
 ف.مذىل_ءفودحاولا همف لةدمف

 هيتيشاحعو#



 2203-22 كا
 3| حخاخا و

 ُ م م4 أ 7

 هل بم 1٠١م

| 
| 

[ 
 ظ
 ظ

 هجن تن هلم ك 0
 كل

 ' 7277277100 137777777 2771777 7 ج7 77 717 جت 777 77 1 727727
٠ 

32 
0 

 ل : + 0 ١

 ب < هه دهج د دهب هع دبإ- دع هع 1 جم -1- دج حج - ديا :١

2 0 , 

)526 

 ظ «بمحرلا نمحرلاهللا مس وف
© +©1 +6 16261 19+61 +16 16+61 101 491 24 6 +1249 

 ءالومىلامهحوحأودا_.علارقفأل وقف هللالوسرىلعمال_سلاوةالصلاو هتلادجدمدامأ

 ||| ةيراك رهزالا ابهدمىكلاملا ادا,ىودعلا ولحم دمشنبنئنس> نيدتددمع فؤرلا

 . ||| عم ىلماعلانيدلاءاهينبدمجريهشلا ةمالعلل باسحلا ةصالخيةا_متملاةلاسرلا تءلاط تنكدق

 | اهيفاخ ل تارابع ضمداهءاءتقلعف لي_مغلاو بلطلا ماين يدر هزالا ناومخالا ضعب
 ,رضلايناناهعلاطأن انكم اهيف ب تكلا نمريثكى قرغتام هعجلاه غلو مرادتقا ناس و
 . ||| كوملا بانج ىلع كلذ ىفادمعم ناسنا هنءواخيالا م هتأثاامحالصاو نايسنلاد هّتمدقام

 .٠ دراوللاجادشا (محرا نحرادقل مسيدْق)وقلادنسلاو مظنلا ىنلايالسوتمو ميركلا
 || نمامسقن اكن اولابلا تاوذرومالا نموهف هتناكم تلعوهتبترت محام نغلاوةنسواباتك
 ' || عراشلاعسيالو مالكم يف قأ يساهم هدعنا ىلعاهيطاعتىف الخلا عقوىتلا ةمكسحلا ماسقأ

 . [|3] (ةلاهمعنعمجب طيجالهلوق) عضاووهاكمعوضوم نمتسبلاجنالهنماهيلعملكتتلا
 ' || بئارملاتناكناو ةمهاذتم ةمتسه لك نال هنتا يه نم .,تىصىأد دعاه يلع لمحيالو عقبال

 "||| ىأع م همعن عيجا نه هيلاروظنملا نك لازبالا مف كلذك تناك ناوهللا موتحد نءفقتال
 . عيال ىوهش الو هإوق) اهوصحت الهثنا ةمعناوتعتناوىلاهتلاق كس تارما كلت نم ةمت سه
 " [|| ىلا اهدايدزاىأاهفعاضت ىهتن الا قضسم ىلعا ّممسقف ةمهانتمريغتناك اذا معنلا نال هل قام
 ' || قديدستلا نا ل قحت و ىنععاممنا لمحت (ديوئملاددسملا ِهْلق) ةرهاظ لال مسسألا ةعاربودمأ
 امتافاهريسغو عورش ةمدةمىأ (ةمدقم ىلع هإ ف ) كلذريغو هريغىفدسأ لاو لوقلاو ىأرلا

 . .[|| ةرمشعهلوق) .هلماكحأض ءبو هعاونأو عوضوملا فير عتو هءوضومو نغلادح ىلع هل شم
 | | رضلاوحربطلاو فيصنتلاو جا فل اوصف ةّمس هيفو يتلا با سح ىف لوألا بابل (با وأ

 ! | فاضي لوصف ةّبسوتامدةمث الث هبفو روسكلا باسح ىفىفاشلاو ردجلاوهم_سقلاو

 4 | اهقيرفتواهفيصنتوروسكلا عج فوعفرلاو سينجنلاو روسكلا جراختونيددعلا نيبةبسنلا
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